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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório consubstancia a Minuta do Relatório Final do “DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU – SP”. 

Trata-se da minuta do relatório final previsto no contrato nº. 4.294/04 (processo nº. 
37.456/03), firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – SP e a SHS - 
CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/S LTDA., registrada no CNPJ/MF 
sob o nº. 68.320.217/0001-12 e com sede na cidade de São Carlos, à Rua Padre 
Teixeira, nº. 1772. 

O presente relatório caracteriza o município de Bauru contemplando as informações 
e dados necessários à elaboração do diagnóstico ambiental e dos recursos hídricos. Os 
itens que compõem este primeiro relatório são: 

• Caracterização Geral do Município: abrangendo informações sobre os 
cursos d’águade bauru, caracterização regional, caracterização de 
aspectos socioeconômicos e de legislação municipal; 

• Caracterização Física: este item possui aspectos relacionados à geologia, 
geomorfologia, pedologia, os recursos minerais existentes no município 
(com informações acerca das águas subterrâneas e sua qualidade), áreas 
protegidas no município, áreas degradadas e possíveis impactos, potencial 
agrícola (situação fundiária e ocupação agrícola atual), caracterização do 
meio biótico, da climatologia e da qualidade do ar no município de Bauru; 

• Caracterização Demográfica e Socioeconômica do município: 
contemplando um histórico do desenvolvimento da região e da evolução 
econômica do município para os diversos setores, bem como 
caracterização da situação atual. Neste item são abordados também 
aspectos sobre o uso e ocupação do solo, caracterização da infra-estrutura 
existente em Bauru (transporte, infra-estrutura urbana) e de políticas 
públicas e ações existentes na área ambiental; 

• Caracterização dos Recursos Hídricos: este capítulo é composto pela 
contextualização da situação dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, com identificação das fontes de poluição potenciais, 
caracterização de aspectos qualitativos da água, e levantamento sobre o 
uso dos recursos hídricos no município de Bauru (doméstico, público, 
industrial e para irrgação); 

• Caracterização do Saneamento Público: os sistemas de água, esgoto e 
resíduos sólidos do município de Bauru. 

No intuito de analisar e caracterizar os pontos considerados importantes a partir da 
caracterização dos aspectos, o presente relatório contemplou e complementou ainda os 
seguintes aspectos: 

• Caracterização do Uso e Ocupação dos Solos; 
• Situação de Salubridade Ambiental e descrição da metodologia do Índice 

de Salubridade Ambiental – ISA; 
• Diagnóstico dos Processos Erosivos; 
• Diagnóstico das Áreas Contaminadas; 
• Diagnóstico dos Resíduos Sólidos; 
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• Diagnóstico do Meio Biótico; 
• Controle de Vetores em Bauru; 
• Caracterização dos Recursos Hídricos. 

O presente relatório – Minuta do Relatório Final contempla todos os levantamentos 
e dignóstico das características do município de Bauru elaborada e apresentada nos 
relatórios parciais, tendo sido efetuadas algumas correções, bem como preenchidas 
lacunas identificadas no levantamento de informações, análise de dados diagnosticados 
e elaboração de Prognóstico Ambiental. 

O Prognóstico Ambiental apresentado contempla análise dos resultados do ISA – 
Indice de Salubridade Ambiental, Projeção da População, inclusão de informações atuais 
sobre o município, identificação de cenários futuros e proposição de medidas e ações 
para os impactos identificados no diagnóstico. 
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2. INTRODUÇÃO 

O Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos apresentado neste relatório tem 
por objetivo identificar aspectos relacionados ao meio ambiente com ênfase aos recursos 
hídricos que tem ocasionado impactos no município de Bauru. 

O diagnóstico contempla primeiramente a caracterização geral do município, como 
levantamento de informações sobre o meio físico, sócio-economia e demografia e infra-
estrutura, identificando principalmente os sistemas de saneamento, saúde pública e o uso 
e ocupação do solo na área urbana e rural. As informações coletadas devem ser 
possíveis indicadores da qualidade de vida dos habitantes do município de Bauru e 
refletir os impactos das atividades antrópicas sobre o meio ambiente. 

A partir das informações obtidas nos Relatórios Parciais é possível identificar 
alguns temas potenciais que merecem atenção especial, dentre estes destacam-se os 
recursos hídricos, pois o município de Bauru encontra-se dividido por duas bacias 
hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha, estando localizado, portanto, em um divisor de 
águas que tem por principal característica o grande número de nascentes. 

Desta forma, o município cortado é por vários corpos d’água que devido à falta de 
consicentização e planejamento ocasionam problemas aos moradores das áreas no 
entorno. Dentre os problemas observados ressaltam-se os inúmeros processos erosivos, 
a ocupação irregular de margens, o lançamento de esgoto in natura e ocorrência de 
vetores de doenças como o Achatina Fulica, conhecido como Caramujo Gigante Africano, 
Leishmaniose, Leptospirose e Dengue. 

Com base nos impactos identificados justifica-se a necessidade de elaboração de 
um Plano Municipal para previsão de medidas de recuperação de áreas degradadas, 
contenção de fenômenos impactantes e preservação de áreas de interesse ambiental. 

Para determinar as áreas potenciais para elaboração do Plano de Gestão 
Ambiental efetuou-se o Prognóstico Ambiental para os impactos diagnosticados 
preliminarmente, sendo que este estudo foi estruturado por meio de cenários que 
consideram desde as seguintes situações: 

• Evolução da degradação e queda constante dos índices em todos os 
aspectos monitorados pelo ISA – Indice de Salubridade Ambiental em 
relação ao aumento populacional projetado, considerando que nenhuma 
medida de controle ou recuperação tenha sido implementada; 

• Estagnação dos índices de salubridade ambiental (ISA), considerando que 
medidas de controle e recuperação sejam implementadas, porém não há 
previsão de ações preventivas para novos eventos impactantes. Neste 
cenário são propostas algumas medidas emergenciais para evitar a 
evolução do quadro diagnosticado no município, sendo que estas 
encontram-se desagregadas por aspecto monitorado pelos indicadores 
componentes do ISA (Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, Coleta 
de Resíduos Sólidos, Controle de Vetores, Socioeconômico, Erosão e 
Ocorrência de Achatina Fulica), bem como demais aspectos considerados 
pertinentes; 

• Controle dos fenômenos impactantes diagnosticados por meio da 
implementação de ações e medidas de recuperação, bem como previsão 
da evolução destes problemas no futuro e planejamento de ações ao longo 
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do tempo para prevenir sua ocorrência. Este cenário possui condições de 
qualidade ambiental ideiais e, para isso, propõe diversas medidas e ações. 

As medidas propostas no terceiro cenário do prognóstico podem compor o Plano de 
Gestão Ambiental do município, compatibilizado com o Plano Diretor Participativo de 
Bauru, bem como fundamentar as diretrizes para uma possível Agenda 21 Local. Desta 
forma, este relatório contempla, desta forma, a caracterização do Plano Diretor de Bauru, 
mesmo que este ainda esteja em formato de Projeto de Lei, e respectivos setores de 
planejamento e zoneamento, bem como um levantamento conceitual sobre como 
elaborar uma Agenda 21. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

3.1 LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERESSE 

O Município de Bauru (Figura 1), fundado pela Lei nº. 428, de 1º de agosto de 1.896, 
situa-se na Porção Central do Estado de São Paulo. Possui área total de 702 km², entre os 
meridianos 48° e 50° a oeste de Greenwich (longitude) e entre os paralelos 21° 30” e 23° ao 
sul do equador (latitude). O perímetro urbano, de 120 km² corresponde a 17% do total da 
área do município. 

O município de Bauru faz limites: 
• Ao Norte com o município de Reginópolis; 
• O Noroeste com o município de Avaí; 
• À Nordeste com Arealva; 
• Ao Leste com Pederneiras, 
• Ao Sul com Agudos e 
• À sudoeste com Piratininga. 

As principais vias de acesso são pela Rodovia Castelo Branco, SP 300 - Via Marechal 
Cândido Rondon e SP 255 - Via Com. João Ribeiro de Barros. 

Com população estimada em 316 mil habitantes e completados 103 anos de 
emancipação política, o município de Bauru é considerado um dos mais promissores do 
País, principalmente em função da intensa atividade comercial, historicamente favorecida 
por sua posição geográfica e pela notável estrutura de transportes (NAVA, 2004). 

Apesar de situado em região de intensa produção agrícola e pecuária, o município 
exerce a função de pólo centralizador das atividades comerciais e de serviços, com 
processo recente de expansão industrial. Cerca de 96% da população de Bauru mora na 
cidade, que apresenta também um dos mais altos índices de poder aquisitivo, com registro 
de 1 veículo automotor para cada 3 habitantes, quando a taxa nacional é de cerca de 1/15 
(NAVA,2004). 

Seu território está inserido parcialmente em duas Unidades de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos distintas: 

• Bacia Hidrográfica Tietê - Jacaré (UGRHI 13 – a qual pertence o Rio Bauru e 
o Córrego Campo Novo): 174,672 km² - 25,7 %. 

• Bacia Hidrográfica Tietê - Batalha (UGRHI 16- onde se localiza o Rio Batalha 
e o Córrego da Água Parada): 504,698 km² - 74,3 % 
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Figura 1 - Localização do município de Bauru no Estado de São Paulo 

 

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS1 

A vasta região onde hoje se localiza Bauru era, antigamente, habitada por indígenas. 
Entre os primeiros desbravadores estiveram Pedro Nardes Ribeiro (em 1934), proprietário 
das matas; José Gomes Pinheiro Veloso (em 1849), posseiro e Pedro Francisco Pinto (em 
1852), morto nas margens do rio Batalha. O atributo de fundador da cidade foi dado, no 
entanto, ao bandeirante mineiro Azarias Ferreira Leite que ali chegou em 1889, iniciando a 
cultura de café em sua fazenda. 

Com isso, outros pioneiros foram atraídos para o povoado, destacando-se João 
Batista de Araújo Leite, fundador da fazenda Val de Palmas, grande produtora de café. 

Outro fator de desenvolvimento da região foi a chegada dos trilhos da Estrada de 
Ferro Sorocabana em 1905, após o início da construção da Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil e, posteriormente, em 1910, a chegada da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. 

Devido ao seu desenvolvimento político-administrativo, em 30 de agosto de 1893, foi 
criado o distrito no extinto município de Espírito Santo da Fortaleza. Em 1º de agosto de 
1896, a sede do município foi transferida de Espírito Santo da Fortaleza para o povoado de 
Bauru, assumindo o município esta denominação. 

                                                 
1 Fundação Seade, Perfil Municipal de Bauru, setembro de 2.005. 
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3.3 ACESSOS INTERMUNICIPAIS2 

O município de Bauru conta com diversas rodovias estaduais partindo ou passando 
em seu limite municipal. São elas: 

• SP 225 – Comendador João Ribeiro de Barros: 
– interliga Bauru a Pederneiras e Jaú; 

• SP 225 – Engº João Batista Cabral Rennó: 
– interliga Bauru a Piratininga, Paulistânia, Espírito Santo do Turvo e 

Ourinhos; 
• SP 300 - Rodovia Marechal Rondon: 

– interliga Bauru a Agudos, Botucatú e Itú; 
• SP 300 - Rodovia Marechal Rondon: 

– interliga Bauru a Guaricanga, Pirajuí, Guarantã, Cafelândia e Lins; 
• SP 321 – Cesário José de Castilho: 

– interliga Bauru a Jacuba, Iacanga e Cambaratiba; 
• SP 294 – Comendador João Ribeiro de Barros3 

– interliga Bauru a Gália, Garça, Vera Cruz e Marília. 

3.4 ACESSOS LOCAIS 

De acordo com Plano Diretor Participativo do município de Bauru, Projeto de Lei nº 
75/2006, são consideradas estradas de acesso municipal, identificadas na área rural, as 
seguites vias: 

• Estrada Municipal Murillo Villaça Maringoni; 
• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia na Estrada Municipal 

Murillo Villaça Maringoni até a divisa com o Município de Arealva; 
• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia na Rodovia Césario José 

de Castilho, SP 321até a proximidade da foz da Água do São Luiz; 
• Estrada Municipal Eduardo de Oliveira Viana, que inicia na Rodovia Marechal 

Rondon, SP-300, e término no Córrego Gabiroba; 
• Estrada Municipal José Rodrigues da Cunha, que inicia na SP-300 e termina 

na Estrada Municipal Pastor Moysés Pereira Barbosa;  
• VI − Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia na Rodovia Marechal 

Rondon , SP 300, até a Estrada Municipal Gilberto Garcia;  
• Estrada Municipal (antiga BRU-015), sem denominação, que liga a Rodovia 

SP-300, ao Distrito de Tibiriçá; 
• Estrada Municipal Pastor Moysés Pereira Barbosa, que inicia na Rodovia 

Marechal Rondon, SP-300 e termina na Estrada Municipal Murillo Villaça 
Maringoni; 

• Estrada Municipal José Carlos Lozano, que inicia na Rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros, SP-294 e termina no IPA – Instituto Penal Agrícola;  

• Estrada Municipal Arthur Sartori, que inicia no Distrito de Tibiriçá e termina na 
divisa de Município de Avaí, Água dos Patos;  

                                                 
2 Fonte: “CD-ROM Guia Quatro Rodas Rodoviário”, 2.005. 
3 Estranha-se a repetição do nome da rodovia. 
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• Estrada Municipal Gilberto Garcia, que inicia na Rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barros, SP-294 e termina no Estrada de acesso ao Distrito de 
Tibiriçá;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia no Distrito de Tibiriça até 
a divisa com o Município de Avaí, acesso ao Distrito de Nogueira;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia no Distrito de Tibiriça até 
a divisa com o Município de Avaí, Córrego da Água Grande;  

• Estrada Municipal (antiga BRU-050), sem denominação, que inicia na Estrada 
Municipal Gilberto Garcia e termina na Fazenda Matosinho;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia no prolongamento da 
Avenida das Bandeiras até a Rodovia João Ribeiro de Barros, SP 294;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia na Estrada de Ferro da 
antiga FEPASA até a divisa com o Município de Piratininga, Água do Paiol;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia na divisa com Piratininga, 
Água do Paiol até a divisa com Avaí no Córrego do Macaco;  

• Estrada Municipal Francisco dos Santos, que inicia no prolongamento da Rua 
Bernardino de Campos e termina no Rio Batalha, divisa com Piratininga;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia próximo a Avenida Maria 
Ranieri e termina próximo do Rio Batalha  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia próximo a Rua João 
Camilo, Jd Vitória, e termina próximo do Rio Batalha;  

• Estrada Municipal, sem denominação, continuação da Avenida Castelo 
Branco até a divisa com Piratininga;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia nas proximidades da 
Estação de tratamento do DAE e segue até Estrada Municipal sem 
denominação;  

• Estrada Municipal Mário Ranieri, que inicia prolongamento da Rua Rinaldo 
Franco de Camargo com final na divisa de Piratininga, no Rio Batalha;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia na proximidade da SP-
225, Rodovia João Batista Renno até a divisa com o Município de Agudos;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia nas proximidades da 
Rodovia Marechal Rondon, SP 300, e termina na mesma Rodovia;  

• Estrada Municipal, sem denominação, que se inicia nas proximidades da 
Avenida José Sandrin até a divisa com o Município de Agudos, Ribeirão 
Campo Novo. 

3.5 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

A Legislação Municipal de Meio Ambiente de Bauru, de acordo levantamento do 
Instituto Ambiental Vidágua é composta por: 

• Lei 2.339 de 15/02/1982 - Estabelece normas para parcelamento, uso e 
ocupação do solo no Município de Bauru; 

• Lei 3.481 de 25/08/1992 - Dispõe sobre a preservação, recuperação e 
proteção de Recursos Hídricos no Município de Bauru e dá outras 
providências; 

• Lei 3.664 de 20/12/1996 - Institui junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA; 

• Lei 3.684 de 4/03/1994 - Cria o Jardim Botânico Municipal de Bauru e dá 
outras providências; 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

30

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

• Lei 3.832 de 30/12/1994 - Institui o Código Sanitário do Município de Bauru e 
dá outras providências; 

• Lei 4.126 de 12/09/1996 - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 
• Lei 4.296 de 07/04/1998 - Denomina e regulamenta os usos na Área de 

Proteção Ambiental - 1, a encosta do Rio Batalha; 
• Lei 4.362 de 12/01/1999 - Disciplina o Código Ambiental do Município e dá 

outras providências; 
• Lei 4.368 de 10/02/1999 - Disciplina a Arborização Urbana no Município de 

Bauru e dá outras providências; 
• Lei 4.482/99 – Fundo do Zoológico Municipal; 
• Lei 4.522/00 – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
• Lei 4.559/00 – Distribuição de sacolas de lixo; 
• Lei 4.605/00 – Área de Proteção Ambiental Vargem Limpa – Campo Novo; 
• Lei 4.651/01 – EIA/RIMA; 
• Lei 4.679/01 – Programa de Reconhecimento das RPPNMs Municipais; 
• Lei 4.704/01 – Área de Proteção Ambiental Água Parada; 
• Lei 4.796/02 – Controle e combate às erosões; 
• Lei 4.801/02 – Amplia os limites da APA Rio Batalha; 
• Lei 4.838/02 – Institui o Dia do Rio Batalha – 22 de março. 

3.6 CURSOS D’ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

O município de Bauru drena suas águas para as duas bacias hidrográficas, Tietê - 
Batalha e Tietê - Jacaré. 

3.6.1. RIO BATALHA 

Nasce em Agudos, na Serra da Jacutinga, sendo que sua Bacia Hidrográfica integra 
11 cidades (Agudos, Piratininga, Bauru, Avaí, Duartina, Reginópolis, Presidente Alves, Uru, 
Gália, Balbinos e Pirajuí). É um dos mais importantes afluentes do Rio Tietê, integrando a 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê-Batalha. Sua extensão é de 167 km, 
sendo que da nascente até a captação de água de Bauru existem 22 km (INSTITUTO 
AMBIENTAL VIDÁGUA, 2004). 

Além de possuir a função social de fornecer a água para a cidade de Bauru, o rio 
Batalha é um marco geográfico. Seu percurso é o limite de município entre Bauru e 
Piratininga. 

O nome “rio Batalha” é originário dos índios que viviam na região (Caingang ou 
Coroados), em função das intensas batalhas entre eles e os Bandeirantes. 

Atualmente o rio Batalha configura com as matas ciliares desmatadas e por isso os 
processos de erosões e de assoreamento tornam-se evidentes. A qualidade da água é 
considerada média através de análises. A cidade de Piratininga lança seus esgotos tratados 
pouco depois da captação de água de Bauru e despeja lixo em uma das nascentes de um 
afluente do Batalha. O município de Bauru despeja aproximadamente 60 litros/s de esgoto 
no rio Batalha, em mais de três pontos. 

Em 1996 foi aprovado o novo Plano Diretor do Município de Bauru, prevendo a criação 
da APA - Área de Proteção Ambiental do Rio Batalha, uma nova área de preservação com a 
finalidade de facilitar a recuperação deste rio. Observam-se esforços no sentido de 
transformar sua Bacia Hidrográfica em Área de Proteção Ambiental Estadual, pois em suas 
margens ainda existem importantes remanescentes florestais e espécies ameaçadas de 
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extinção como a Aroeira do Sertão, o Jacaré do Papo Amarelo e a Lontra (NAVA, 2004). 

 
Figura 2 - Captação de Água do Município de Bauru junto à Calha do Rio Batalha 

 

3.6.2. 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. 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. 

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. Os municípios 
que compõem a sub-bacia do rio Bauru constam no Quadro 1. 

 
Quadro 1 Relação de Municípios que Compõem a Sub-bacia do Rio Bauru 
Sub- Bacia Município 

Nome Área 
Nome Área total Emersa Submersa Total % da Sub-bacia 

Rio Bauru 614.71 

Agudos 135,02 0,00, 135,02 21,96
Arealva 0,21 0,00 0,21 0,03
Bauru 172,14 0,00 172,14 28,00
Boracéia 0,00 0,00 0,00 0,00
Pederneiras 305,71 1,63 307,34 50,00

Fonte: Relatório Zero UGRHI 13 
A qualidade das águas do rio Bauru é péssima, já sai do município com zero de 
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oxigênio dissolvido e percorre o município de Pederneiras dentro de propriedades rurais. 
Quando as águas atingem o rio Tietê, contribuem com imensos blocos de espuma e 
encontram-se altamente contaminada (INSTITUTO AMBIENTAL VIDÁGUA, 2004). 

A Prefeitura Municipal de Bauru já iniciou diversas vezes o projeto de despoluição, 
porém sempre acaba parando por motivos políticos. 

A sua nascente é na antiga Fazenda Fortaleza (recém loteada no Bairro Lago Sul) 
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. Atualmente são mais de 1.000 litros por 
segundo de esgotos sem tratamento lançados em suas águas diretamente em seu leito ou 
em seus afluentes (Água da Ressaca, Água da Forquilha, Água do Sobrado, Córrego da 
Grama, Água do Castelo, Córrego Barreirinho, Córrego Vargem Limpa, Ribeirão das Flores 
e Ribeirão Vargem Limpa). Todos chegam seriamente contaminados ao seu destino final, o 
Rio Bauru. 

3.7 INFORMAÇÕES GERAIS 

3.7.1. CARACTERÍSTICAS REGIONAIS IMPORTANTES 

• Altitude máxima de 615 metros e mínima de 490 metros; 
• Área de 675,2 km²; 
• Clima tropical temperado; 
• Densidade demográfica em 467 habitantes por km²; 
• Hidrografia: Bacia dos Rios Batalha e Bauru; 
• Precipitação: 

– Máxima de 286 mm em janeiro; 
– Mínima de 33 mm em julho. 

• Solo: Afloramento Pré-cambriano e Arenito Bauru; 
• Temperatura: 

– Máxima de 32,2°C em janeiro a 24,9°C em julho; 
– Mínima de 20,5°C em janeiro a 12,9°C em julho; 
– Média:de 26,3°C em janeiro a 19°C em julho. 

• Topografia: ondulações em 64,71% planície em 23,85% da área; 
A Figura 3, a seguir, mostra a localização da cidade de Bauru e suas distâncias dos 

principais centros urbanos. 
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Figura 3 - Localização da cidade de Bauru 

O Quadro 2, a seguir apresenta as distâncias em linha reta da cidade de Bauru a 
outras cidades de maior porte. 

Quadro 2 - Distâncias a outras cidades 
Cidades Distância

Araraquara 131 km 
Belo Horizonte 731 km 
Botucatu 92 km 
Brasília 919 km 
Campinas 269 km 
Curitiba 535 km 
Londrina 287 km 
Marília 106 km 
Presidente Prudente 302 km 
Ribeirão Preto 228 km 
Rio de Janeiro 755 km 
Santos 417 km 
São Paulo 345 km 
Sorocaba 256 km 
Uberlândia 489 km 

Fonte: DNER 

3.7.2. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS  

3.7.2.1. População 

O Quadro 3 e Quadro 4, a seguir, mostram resumidamente o perfil da população em 
Bauru. 

Quadro 3 - População do Município de Bauru 
População Taxa de 

crescimento anual Total Homens Mulheres Urbana Rural 
315.835 154.347 161.488 310.208 5.627 1,93

Fonte: IBGE, 2000 
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Quadro 4 - Histórico da População do Município de Bauru 
Anos População Nascidos Vivos Nascidos Mortos Óbitos Gerais Mortalidade 

Infantil 
1994 277978 5233 34 1933 22,55
1995 284198 5156 39 1995 19,2
1996 290348 5217 50 2056 22,43
1997 296422 5062 49 2053 18,17
1998 302662 5516 39 2023 15,59
1999 309033 5396 43 2126 17,23
2000 315266 5301 43 2121 15,85

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados – SEADE  
 
O Quadro 5 apresenta o perfil econômico da população do Município de Bauru. 

Quadro 5 - Perfil Econômico 
Perfil Econômico- Setor Número de 

Empresas em 2001 
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 22 Empresas
Pesca - Empresas
Indústrias extrativas 8 Empresas
Indústrias de transformação 830 Empresas
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 2 Empresas
Construção 295 Empresas
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

7.669 Empresas

Alojamento e alimentação 1.386 Empresas
Transporte, armazenagem e comunicações 445 Empresas
Intermediação financeira 139 Empresas
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 1.270 Empresas
Administração pública, defesa e seguridade social 7 Empresas
Educação 186 Empresas
Saúde e serviços sociais 206 Empresas
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 683 Empresas
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais - Empresas

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados – SEADE  

3.7.2.2. Água e Esgoto  

Bauru é uma cidade divisora de bacias hidrográficas. Os sistemas de água e esgoto 
do município apresentam as seguintes características: 

• 99 % da População recebem água do sistema de abastecimento segundo o 
Departamento de Água e Esgoto - DAE e 98 % do esgoto são coletados e 
lançados sem tratamento nos cursos d´água 

• 100 % do esgoto produzido em Bauru somos lançados diretamente nos rios e 
córregos da Bacia do Rio Bauru e do Rio Batalha sem qualquer tratamento. 

• 0 % do esgoto em Bauru é tratado antes de ir para os rios. 
• 48 % da água de Bauru são retiradas do Rio Batalha e tratada na Estação de 

Tratamento de Água - ETA, com capacidade de 1.140 m3/hora de água 
potável. 

• 52 % da população recebem água de Poços Profundos com capacidade de 
produzirem 1.584 m3/hora. 

O esgoto lançado sem tratamento em rios e córregos corresponde a 120.709 m3/dia 
(valor de vazão médio) e 169.482 m3/dia (valor de vazão máxima), sendo 90 % na Bacia 
Hidrográfica do Rio Bauru e 10 % na Bacia Hidrográfica do Rio Batalha; 

Aproximadamente 300 toneladas de resíduos sólidos por dia (200 toneladas de origem 
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doméstica) são destinadas a aterros, o restante destina-se a bolsões de entulho, terrenos ou 
mesmo acaba espalhado pela cidade. A coleta seletiva é responsável pela coleta de 
aproximadamente 6 toneladas por dia de resíduos recicláveis. 

Síntese das Informações Sócio-Econômicas 
O Quadro 6 a seguir, apresenta uma síntese das informações sócio econômicas do 

município de Bauru, nos anos de 2000 e 2001. 
Quadro 6 - Informações socioeconômicas 

Informações Socioeconômicas Unidades 
Pessoas Residentes – Total 316.064 Pessoas
Pessoas Residentes - Área Urbana 310.442 Pessoas
Pessoas Residentes - 10 anos ou mais de idade – Rendimento 
Nominal Médio 

917,70 Reais

Mulheres Residentes - 10 anos ou mais de idade – Rendimento 
Nominal Médio 

641,49 Reais

Pessoas Residentes - 10 anos ou mais de idade - Sem instrução 
ou menos de 1 ano de estudo 

13.818 Pessoas

Esgoto - Domicílios particulares permanentes com banheiro 
ligado à rede geral 

86.770 Domicílios

Água - Domicílios particulares permanentes com abastecimento 
ligado à rede geral 

88.854 Domicílios

Lixo - Domicílios particulares permanentes com lixo coletado 88.723 Domicílios
Óbitos hospitalares – Homens 606 Óbitos
Óbitos hospitalares – Mulheres 482 Óbitos
Óbitos hospitalares - Doenças infecciosas e parasitárias 87 Óbitos
Óbitos hospitalares - Causas externas 70 Óbitos
Estabelecimentos de saúde – Total 115 Estabelecimentos
Estabelecimentos de saúde - Prestadores de serviços ao SUS 53 Estabelecimentos
Leitos hospitalares 1.148 Leitos
Leitos hospitalares disponíveis ao SUS 833 Leitos
Matrículas - Ensino Fundamental 44.616 Matrículas
Matrículas - Ensino Médio 16.894 Matrículas
Docentes - Ensino Fundamental 2.222 Docentes
Docentes - Ensino Médio 1.069 Docentes
Nascimentos registrados no ano 5.065 Nascimentos
Casamentos registrados no ano 1.661 Casamentos
Separações judiciais registradas no ano 625 Separações
Eleição Municipal - Partido do candidato eleito PPS 
Eleição Municipal – Número de eleitores 195.967 Eleitores
Agências bancárias 41 Agências
Valor do Fundo de Participação dos Municípios 16.154.234,29 Mil Reais
Valor do Imposto Territorial Rural 54.027,31 Reais
Área da unidade territorial 673,49 km²

Fonte: IBGE 2000 

3.8 DEMAIS INFORMAÇÕES 

A cidade de Bauru ainda não dispõe de um eficiente sistema de galerias de águas 
pluviais. No período de 1993 a 1996, quando a Prefeitura Municipal de Bauru realizou o 
combate de diversas erosões em Bauru, foram instalados cerca de 40 km de galerias. A 
falta de uma completa rede de drenagem de águas pluviais, somada à crescente taxa de 
impermeabilização e a ocupação sem planejamento dos fundos de vale e áreas de 
cabeceira acabaram por formar extensas erosões, como por exemplo àquela localizada no 
Córrego Água do Sobrado, medindo 800 metros de comprimento e alcançando mais de 20 
metros de profundidade, além dos conseqüentes problemas de inundações e assoreamento 
das partes planas.  

Dos processos de erosão acelerada conhecidas no município destacam-se mais de 
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30, sendo 16 grandes na área urbana. 
A vegetação preservada na área rural, dentre as quais se destacam as formações 

Cerrado, Cerradão e Mata Semidecídua, corresponde a 3.770,50 hectares divididos em 171 
Unidades de Produção Agropecuária. A área ocupada com pastagens corresponde a 
43.213,20 hectares, divididos em 566 Unidades de Produção Agropecuária. 

O município de Bauru, como diversos outros municípios brasileiros vem enfrentando o 
problema da intensa proliferação de uma espécie exótica de Molusco. Atualmente, a 
Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Bauru, junto a ONG’ s, outras 
instituições e a população em geral, estão fortemente empenhados na solidificação de 
campanhas para o esclarecimento e extermínio de espécimes de Achatina fulica, o 
caramujo-gigante-africano, grande molusco terrestre nativo no leste-nordeste da África, que 
foi introduzido recentemente no Brasil como sucedâneo do “escargot” (Helix spp.) (Figura 
4).Trata-se de espécie altamente adaptada as condições urbanas e com alto potencial de 
proliferação. O processo de proliferação teve início com o abandono dos cativeiros pelos 
criadores da espécie, em função da pouca aceitação do produto no mercado nacional. 

(a) (b) 
Figura 4 - (a) Helix sp,- Escargot ; (b) Achatina fulica- Caramujo Africano (falso 

Escargot) 
 

Os animais dessa espécie se alastraram por quase todo o Brasil, estabelecendo 
população em vida livre e se tornando séria praga agrícola. A Achatina fulica pode hospedar 
ainda o verme Angiostrongylus costaricensis, causador da angiostrongilíase abdominal, 
doença grave com centenas de casos já reportados no Brasil. Esta doença pode resultar em 
óbito por perfuração intestinal, peritonite e hemorragia abdominal (PAIVA, 2004). 

Em Bauru, a população de Achatina fulica não foi estimada, no entanto acredita-se 
que o número de espécimes seja significativo, constituindo potencial problema de saúde 
pública. No Sudeste do Brasil (São Paulo), os adultos dessa espécie atingem valores 
médios de 10 cm de concha e 100 gramas de peso. Segundo PAIVA (2004), trata-se de 
espécie: 

• Parcialmente arborícola (pode se alimentar sobre árvores e escalar 
edificações e muros); 

• Extremamente prolífica (produz muitos ovos por ano: 50 a 400 ovos por 
postura); 

• Ativa no inverno (em regiões de inverno úmido e pouco frio); 
• Herbívora generalista (polífaga, ou seja, come folhas, flores e frutos de muitas 

espécies); 
• Resistente à seca; 
• Resistente ao frio hibernal; 
• Canibal (devora ovos e caramujos jovens da mesma espécie), aparentemente 

para sobreviver temporariamente em ambientes pobres em cálcio (necessário 
para a concha); 
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• Sobrevivente em muitos meios naturais e antrópicos (florestas e capoeiras, 
bordas de florestas, caatingas, brejos e outras áreas de vegetação nativa, 
áreas de cultura – especialmente hortas e pomares, plantações 
abandonadas, terrenos baldios urbanos, quintais e jardins). 
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4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

4.1 GEOLOGIA 

Uma vez cessados os derrames de lavas da Formação Serra Geral, que marcaram o 
final dos eventos deposicionais e vulcânicos generalizados na área da Bacia do Paraná, 
observou-se uma tendência geral para o soerguimento epirogênico em toda a Plataforma 
Sul-Americana em território brasileiro. A porção Norte da Bacia Sedimentar do Paraná, 
entretanto, comportou-se como área negativa relativamente aos soerguimentos marginais 
da bacia como um todo. Nessa área deprimida acumulou-se o Grupo Bauru, no Cetáceo 
Superior, que aparece em grande parte no noroeste do Estado de São Paulo, recobrindo as 
lavas basálticas do Planalto Ocidental, onde se encontra inserido o município de Bauru. 

No mapa geológico foi adotada a seqüência estratigráfica que vem sendo usada para 
o Grupo Bauru, subdividido nas formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. 
Sendo que, no município de Bauru, somente afloram as formações Adamantina e Marília. 

Formação Adamantina (Ka) ocorre por vasta área do Oeste do Estado de São Paulo, 
constituindo os terrenos da maior parte do Planalto Ocidental, só deixando de aparecer nas 
porções mais rebaixadas dos vales dos principais rios, onde já foi removida pela erosão. 
Recobre as unidades pretéritas e é recoberta, em parte, pela Formação Marília e por 
depósitos Cenozóicos. O embaciamento da Formação Adamantina estendeu-se por grande 
parte da porção Norte da Bacia do Paraná, propiciando sedimentação que recobre e 
transgride sobre a Formação Santo Anastácio sotoposta. 

SOARES et al. (1980) subdividem a unidade Bauru e propõem a denominação de 
Formação Adamantina para designar os bancos de arenitos alternados com lamitos, siltitos 
e arenitos lamíticos, situados estratigraficamente entre a Formação Santo Anastácio, 
desmembrada como unidade sotoposta litologicamente diferenciada, de ocorrência mais 
restrita, e a Formação Marília, individualizada como uma unidade sobreposta, de ocorrência 
localizada. 

De acordo com a sua definição formal, a Formação Adamantina abrange “um conjunto 
de fácies cuja principal característica é a presença de bancos de arenitos de granulação fina 
a muito fina, cor de róseo a castanho, portando estratitificação cruzada, com espessuras 
variando entre 2 e 20 metros, alternados com bancos de lamitos, siltitos e arenitos lamíticos, 
de cor castanho-avermelhado a cinza–castanho, maciços ou com acamamento plano-
paralelo grosseiro, freqüentemente com marcas de onda a microestratificação cruzada” 
(SOARES et al. ,1980, p. 180). São comuns ocorrência de seixos de argilito da própria 
unidade, cimento e nódulos carbonáticos. 

ALMEIDA et al. (1980) destacam que as características distintivas mais marcantes 
entre a Formação Santo Anastácio e a Formação Adamantina são que esta última tende, no 
geral, a apresentar sedimentos mais finos e bem selecionados, freqüentemente com mica e 
mais raramente feldspato, sílica amorfa e opacos, e com maior variedade de estruturas 
sedimentares. Estas características indicam maior maturidade textural e minseralógica, 
deposição em sistema flúvio-lacustre mais organizado que aquele da Formação Santo 
Anastácio, bem como maior diferenciação das áreas-fonte de sedimentos para a Formação 
Adamantina, que segundo COIMBRA (1976) compreenderia principalmente áreas de 
sedimentos Fanerozóicos pré-existentes a Noroeste e a Sudeste, como áreas de rochas 
básicas do Grupo São Bento, metamórficas do Grupo Araxá e Canastra e as alcalinas do 
Triangulo Mineiro a Nordeste. 

Formação Marília ocorre na porção Centro-sul do Estado de São Paulo, entre os 
médios vales dos rios Tietê e Paranapanema. Tem ocorrência restrita relativamente às 
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demais formações do Grupo Bauru, sendo que a linha de contato desenha um intricado 
recorte, resultante da erosão ao longo da drenagem principal. A Formação Marília (km) 
depositou-se em um embaciamento localizado desenvolvido no término da deposição do 
Grupo Bauru, em situação parcialmente marginal, repousando geralmente sobre a 
Formação Adamantina, e, mais para Leste, diretamente sobre os basaltos Serra Geral. 

A Formação Marília foi descrita por SOARES et al. (1980, p. 182), que a definem 
“como uma unidade composta por arenitos de grosseiros a conglomeráticos, com grãos 
angulosos, teor de matriz variável, seleção pobre, ricos em feldspatos, minerais pesados e 
minerais instáveis. Ocorre em bancos com espessura média de 1 a 2 m, maciços ou com 
acamamento incipiente, subparalelo e descontínuo, raramente apresentando estratificação 
cruzada de médio porte, com seixos concentrados nos estratos cruzados, são encontradas 
raras camadas descontínuas de lamitos vermelhos e calcários”. São ainda característicos da 
unidade os nódulos carbonáticos, que aparecem dispersos nos sedimentos, ou 
concentrados em níveis ou zonas. Cimento carbonático também é muito freqüente. 

Ainda SOARES et al. (1980) descrevem a presença de leitos de conglomerado basal, 
com seixos de arenito, argilito, basalto, quartzo e ágata, em áreas de contato discordante 
entre o Marília e a fácies inferior do Adamantina. É de se supor contato por discordância 
erosiva também entre a Formação Serra Geral e a Formação Marília, nas áreas mais a 
Leste mapeadas como sendo desta última. Apontam ainda que, localmente, sobre estruturas 
pré-Bauru, o contato pode ser por discordância angular. Este é o caso da estrutura de 
Pirapitinga, entre Bauru e Agudos, onde a Formação Marília ocorre diretamente sobre 
unidades infrabasálticas. 

A sedimentação da Formação Marília desenvolveu-se em embaciamento restrito, em 
regimes torrenciais característicos de leques aluviais e com a deposição de pavimentos 
detríticos, durante a instalação progressiva de clima semi-árido, o qual propiciou a 
cimentação dos detritos por carbonatos tipo caliche. 

Pode-se interpretar a idade da Formação Marília com base nas suas relações de 
contato com as diversas litofacies da Formação Adamantina. O contato supostamente 
erosivo com as litofacies inferiores da Formação Adamantina e a interdigitação com o topo 
das litofacies superiores da Adamantina, sugerem deposição no final do Senoniano. 

Conforme mostra a Figura 5, no Mapa Geológico do Município de Bauru, segundo 
ALMEIDA (1981) a distribuição dos principais tipos de rochas pertence ao Grupo Bauru, 
Cretáceo Superior, recobrindo rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, sendo o Grupo 
Bauru neste município está representado pela Formação Adamantina e Formação Marília. 

A Formação Adamantina ocupa o vale do Rio Batalha e seus principais afluentes e 
também aflora nas imediações e a Leste da cidade de Bauru, nos vales do Rio Bauru e 
Ribeirão Grande. Esta formação é constituída basicamente de arenitos argilosos 
avermelhados com manchas esbranquiçadas, de granulometria fina a média, e alguns níveis 
com seixos esparsos, dispostos em bancos maciços homogêneos de até 2 metros. 

A Formação Marília ocorre de forma generalizada nas partes altas, como as cornijas 
do “Planalto de Bauru” e a Oeste e a Sul da cidade de Piratininga, no relevo escarpado da 
Serra da Jacutinga (Cabeceira do Rio Batalha). Litologicamente está representada por 
arenitos, pardacentos, creme ou róseos, desde finos a grossos, às vezes conglomeráticos, 
mal selecionados, grãos subangulosos, dispostos em bancos de 1 a 3 metros de espessura. 
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Figura 5 - Mapa Geológico do Município de Bauru (Almeida, 1981) 
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4.1.1. DISTRIBUIÇÃO DAS PRINCIPAIS FORMAÇÕES GEOLÓGICAS NAS SUB-BACIAS4 

O Quadro 7 mostra a distribuição percentual em área das formações geológicas por 
sub-bacia da área de estudo. Na sub-bacia 1 ocorre a predominância da Formação 
Adamantina (65%) e Formação Marília (35%). Também ocorre na sub-bacia 2 a Formação 
Adamantina (57%) e Formação Marília (43%). Na sub-bacia 3 ocorre igualdade na 
distribuição da Formação Adamantina (51%) e Formação Marília (49%). Finalmente na sub-
bacia 4 ocorrem as duas unidades geológicas, representadas pelas formações Adamantina 
(45%) a jusante e Marília (55%) a montante. 

Quadro 7 Distribuição percentual em área das formações geológicas por sub-bacia. 
ALMEIDA FILHO (2000) 

SUB-BACIA (% da área das sub-bacias) 
Formação Adamantina Formação Marília 

1 - Ribeirão da Água Parada 65 % 35 % 
2 - Rio Batalha 57 % 43 % 
3 - Rio Bauru 51 % 49 % 
4 - Ribeirão do Campo Novo 45 % 55 % 

 

4.1.2.  DEPÓSITOS CENOZÓICOS 

São incluídos nesta designação genérica os sedimentos encontrados em terraços 
suspensos (cascalheiras e aluviões) pré-atuais, os depósitos recentes de encostas e 
associados às calhas atuais (coberturas coluvionares e aluvionares). 

Os depósitos Cenozóicos compreendem essencialmente, os depósitos aluvionares e 
coluvionares com distribuição governada pelos grandes cursos d’água e, os materiais de 
cobertura “in situ” (solos residuais), resultantes da desintegração das rochas encontradas na 
região. 

Os sedimentos coluvionares e aluvionares em relação à escavação são enquadrados 
como materiais de primeira categoria. 

Depósitos em várzeas e terraços (aluvionares) 
Os depósitos aluvionares constituem os aluviões antigos e recentes encontrados na 

forma de faixas estreitas e alongadas com altitudes baixas (planícies aluviais e terraços 
aluviais), encontrados ao longo das calhas dos principais rios.  

Os aluviões antigos que estão situados ao longo dos afluentes dos rios são 
constituídos predominantemente por cascalheiras, enquanto que os aluviões recentes por 
areias finas, siltes e camadas de argila, podendo ou não conter camadas de cascalho na 
base e superficialmente argilas com ou sem matéria orgânica. 

4.1.3. DEPÓSITOS COLUVIONARES E SOLOS RESIDUAIS 

Correspondem aos extensos depósitos de materiais de cobertura inconsolidados, 
encontrados nas vertentes das rochas sedimentares (Grupo Bauru). Podem ser encontrados 
também, no sopé das vertentes cobrindo porções de terraços aluvionares. Sua 
granulometria e composição mineralógica refletem a constituição mineralógica dos solos de 
alteração das respectivas rochas sotopostas. Portanto, quando dispostos sobre os arenitos 
do Grupo Bauru os depósitos coluvionares tendem a ser francamente arenosos (areias finas 
e médias). 

Suas espessuras médias oscilam em torno de 8 metros, alcançando maiores valores 
no sopé das vertentes, onde podem alcançar mais de uma dezena metros, além de 
possuírem uma linha de seixos, às vezes limonitizadas e/ou constituídas por fragmento de 

                                                 
4 Segundo ALMEIDA FILHO, 2000. 
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canga que separam tais depósitos dos solos subjacentes. 
De um modo geral os solos residuais são encontrados nos topos mais elevados e nas 

formas de relevo mais arrasadas, enquanto que os colúvios predominam sobre as encostas 
e rampas vizinhas às principais linhas de drenagem. 

4.2 GEOMORFOLOGIA 

As características geomorfológicas do município de Bauru foram descritas a partir do 
Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, na escala 1:1.000.000, elaborado por 
PONÇANO et al. (1981). Segundo este mapa as características do relevo deste município 
correspondem às do Planalto Ocidental, referentes à zona 4 (áreas indivisas) e subzona 4b 
(planaltos isolados). 

O Planalto Ocidental situa-se essencialmente sobre rochas do Grupo Bauru, que é 
constituído por diversas formações predominantemente areníticas, em algumas regiões 
cimentadas por carbonato de cálcio. O relevo é levemente ondulado, com predomínio de 
colinas amplas e morrotes, mostra forte imposição estrutural, sob controle de camadas 
subhorizontais, com leve caimento para Oeste, formando uma extensa plataforma estrutural 
extremamente suavizada, nivelada em cotas próximas de 500 m. 

Segundo Almeida (1964), que aponta o sugestivo traçado “em mesmo alinhamento, do 
Rio Batalha, do Batalhinha e do Feio, parecendo indicar ter este último perdido, em favor do 
Tietê, a alta Bacia do Rio Batalha, que antes lhe trazia águas da região elevada de Agudos”. 

A região de Bauru apresenta um predomínio de colinas amplas ocupando de forma 
geral as porções mais elevadas do platô de Bauru, e parcialmente, as porções mais baixas 
da Bacia do Rio Batalha, constituindo-se em relevos de transição, junto às bordas do platô. 
Nota-se a presença de relevos muito movimentados em forma de escarpas, morrotes 
alongados, morrotes isolados e colinas médias. Segundo PONÇANO (1981) ocorrem os 
seguintes sistemas de relevo: 

•  Relevo colinoso (predominam baixas declividades até 15%) 
– Colinas Amplas: predomina na área de estudos onde ocorre interflúvios 

com áreas superiores a 4 km2, topos extensos e aplainados, vertentes 
com perfis retilíneos e convexos. Drenagem com baixa densidade, padrão 
subdendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas, 
presença eventual de lagoas interiores perenes ou intermitentes; 

– Colinas Médias: ocorrem em parte da cabeceira do Ribeirão Água da 
Parada da sub-bacia 1, onde afloram sedimentos da Formação 
Adamantina e Formação Marília. Ainda sustentadas por sedimentos destas 
duas formações também ocorrem à jusante do Rio Batalha. Predominam 
interflúvios com áreas de 1 a 4 km2, topos aplainados e vertentes com 
perfis convexos e retilíneos. Drenagem com densidade de média a baixa, 
padrão sub-retangular, vales abertos a fechados, planícies aluviais 
interiores a restritas, presença eventual de lagoas perenes ou 
intermitentes; 

• Relevos de Morrotes (predominam declividades média a alta, acima de 15%) 
– Morrotes Alongados e Espigões: ocorrem localmente na sub-bacia da 

cabeceira do Rio Batalha, à montante e a Oeste da sub-bacia. 
Predominam interflúvios sem orientação preferencial, topos alongados e 
achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. Drenagem com 
densidade média a alta, padrão dendrítico e vales fechados. 

• Relevos de Encostas não Escarpadas (predominam declividades médias, 
entre 15% e 30%) 

– Encostas Sulcadas por Vales Subparalelos: ocorre de maneira restrita na 
cabeceira do Rio Batalha, onde afloram sedimentos da Formação Marília. 
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Caracterizam-se por interflúvios lineares de topos angulosos e achatados, 
vertentes de perfis retilíneos. Drenagem com densidade média, padrão 
subparalelo a dendrítico, vales fechados. 

 

  
Figura 6 - Mapa Geomorfológico do Município de Bauru (PONÇANO, 1981) 
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Quadro 8 - Resumo das Formas de Relevo e Suas Principais Características. 
Formas de Relevo Unidades Homogêneas Principais características 

1 - Superfícies Aplainadas 
por Agradação 111 – Planícies Aluviais 

Terrenos baixos e mais ou menos 
planos, junto às margens dos rios, 
sujeitos a inundações periódicas. 

2 - Relevo de Degradação 
ou de desgaste por erosão, 
em Planaltos Dissecados. 

2.1 - Relevo colinoso com predomínio de baixas declividades, até 15% e 
amplitudes locais inferiores a 100 m. 

212 - Colinas Amplas  

Predominam interflúvios com área 
superior a 4 Km2, topos extensos e 
aplainados, vertentes com perfis 
retilíneos a convexos. Drenagem de 
baixas densidades, padrão 
subdendrítico, vales abertos, 
planícies aluviais interiores restritas, 
presença eventual de lagoas 
perenes ou intermitentes. 

213 - Colinas Médias 

Predominam interflúvios com áreas 
de 1 a 4 Km2, topos aplainados, 
vertentes com perfis convexos a 
retilíneos. Drenagem de média a 
baixa densidade, padrão sub-
retangular, vales abertos a 
fechados, planícies aluviais 
inferiores restritas, presença 
eventual de lagoas perenes ou 
intermitentes. 

2.2 - Relevos de Morrotes: Predominam médias a altas declividades, 
acima de 15% e amplitudes locais inferiores a  
100m. 

234.- Morrotes Alongados e 
Espigões 

Constituem interflúvios sem 
orientação preferencial, topos 
angulosos a achatados, vertentes 
ravinadas com perfis retilíneos. 
Drenagem de media a alta 
densidade, vales fechados. 

5 -Relevos de Transição  

5 - Encostas Não Escarpadas: Predominam declividades médias entre 
15 e 30% e amplitudes maiores que 100m. 

511 - Encostas Sulcadas por 
Vales Subparalelos. 

Desfeitas em interflúvios lineares de 
topos angulosos a arredondados, 
vertentes de perfis retilíneos. 
Drenagem de média densidade, 
vales fechados. 

Fonte: Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, IPT/1981 
 

As formas de relevo que ocorrem na região apresentam relações diretas com o 
desencadeamento dos processos erosivos, tanto regional, quanto local, diferenciando-se 
apenas quanto ao comportamento de cada um dos compartimentos de relevo frente aos 
processos erosivos. 

Estas formas de relevo presentes são as maiores potencializadoras dos fenômenos 
erosivos, uma vez que as rampas são relativamente longas e inclinadas, sendo freqüentes 
as áreas de cabeceiras de drenagem e as linhas preferenciais de concentração de fluxo 
d’água. 

• Segundo Salomão (1994), a concentração de ravinamentos e boçorocas 
nesses sistemas de relevo pode ser justificada pelos seguintes aspectos: 

• É comum a existência de vertentes com ruptura de declive, favorecendo 
maior concentração de águas pluviais nesses locais; 
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• Ocorrências generalizadas, quando associadas a substratos areníticos, de 
fundo de vales preenchidos por depósitos coluvionares arenosos, que são 
altamente susceptíveis ao desenvolvimento dos processos erosivos do tipo de 
reativação de drenagens naturais. 

Ainda, segundo OKA-FIORI & SOARES (1976); VIEIRA (1978); FURLANI (1980); 
REZENDE (1985), a influência da geomorfologia no desenvolvimento de erosões lineares 
concentra-se nas encostas convexas. No quadro a seguir estão apresentadas algumas 
propriedades da forma de encostas côncavas e convexas ligadas às formas de erosão. 

 
Figura 7 - Carreamento de solo, em condições de comparação, é menor na encosta 

côncava e maior na convexa (REZENDE, 1985) 
 

Quadro 9 - Relações entre as pedoformas côncavas e convexas e os aspectos ligados 
à erosão (REZENDE, 1985) 

CÔNCAVO CONVEXA 
Convergência das águas Divergência das águas 
Erosão mais localizada, tendência à formação 
de sulcos e boçorocas 

Erosão mais uniforme e laminar 

Espessura do “solum” tende a ser desigual Espessura do “solum” tende a ser uniforme 
Erosão e deposição Erosão 
Sementes e nutrientes se acumulam nas 
partes mais baixas 

Sementes e nutrientes retirados do sistema 

Instabilidade maior é pela ausência de 
cobertura vegetal densa nas áreas de 
concentração d’água 

Instabilidade maior é pela concentração 
d’água 

4.2.1. DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE RELEVO NAS SUB-BACIAS5 

O quadro a seguir apresenta o percentual de área por sub-bacia para os diversos 
sistemas de relevo existentes, sendo estes identificados por: 

• 212 Colinas Amplas; 
• 213 Colinas Médias; 
• 234 Morrotes Alongados e Espigões; 
• 511 Encostas Sulcadas por Vales Sub-paralelos. 

 

                                                 
5 Segundo ALMEIDA FILHO, 2000 
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Quadro 10 - Percentual da área das sub-bacias por sistema de relevo 
SUB Sistemas de Relevo 

BACIA (% da área das sub-bacias) 
212* 213* 234* 511* 

1- Ribeirão da Água Parada 85 15 -- -- 
2- Rio Batalha 66 9 8 7 
3- Rio Bauru 100 -- -- -- 
4- Ribeirão do Campo Novo 100 -- -- -- 

Fonte: Almeida Filho, (2000) 
Segundo ALMEIDA FILHO (2000) na sub-bacia 1 predomina o sistema de relevo de 

colinas amplas (85%) e uma ocorrência restrita na área Leste de colinas médias (15%). 
Enquanto na sub-bacia 2 o sistema de colinas amplas predomina (66%), com ocorrências 
restritas de colinas médias (9%). Os morrotes alongados e espigões ocorrem a Oeste da 
bacia e numa área restrita na cabeceira do Rio Batalha (18%). Ao longo da cabeceira da 
nascente do Rio Batalha ocorre o sistema de relevo de encostas sulcadas por vales sub-
paralelos (7%). Nas sub-bacias 3 e 4 basicamente ocorre o sistema de relevo de colinas 
amplas. 

4.3 PEDOLOGIA 

A distribuição dos solos do ponto de vista pedológico pode ser visualizado na Figura 8, 
que mostra o Mapa Pedológico do Município de Bauru segundo IPT (1989). 

Predominam no município de Bauru os solos muito desenvolvidos, com alteração 
pronunciada dos minerais primários, característicos de clima quente e úmido. Ocorrem em 
maior parte os Latossolos Vermelho Escuro, textura média, e Podzólicos Vermelho, textura 
arenosa média. 

Na pesquisa desenvolvida por CAVAGUTI (1993) foi constatada na região de Bauru, 
maior tendência de erosão linear em solos Podzólicos que em Latossolos, embora as 
boçorocas de maior dimensão tenham se desenvolvido em Latossolos. 

Os Latossolos Vermelho Escuro, textura média, correspondem a solos minerais não 
hidromórficos profundos, com horizonte B latossólico de coloração vermelha (CAMARGO et 
al., 1987). A textura média relaciona-se ao material de origem, os arenitos pertencentes à 
Formação Marília e à Formação Adamantina e estes solos encontram-se em áreas de relevo 
constituído por colinas amplas ou em topos aplainados das colinas médias. 

No sistema de relevo de colinas amplas, as observações de campo mostram que a 
cobertura latossólica ocupa praticamente toda a vertente, desde o seu topo até a sua porção 
inferior, próxima ao fundo de vale. No sistema de colinas médias, sua ocorrência limita-se ao 
topo, mas apenas quando é só ligeiramente convexo não muito estreito (SALOMÃO, 1994). 
São solos espessos, porosos e bem drenados, bastante homogêneos, facilitam a absorção 
e circulação das águas pluviais, atenuando o escoamento superficial e a conseqüente 
formação de erosões, que ocorrem quando induzidas pela ação antrópica. 

Em virtude da textura média, por vezes arenosa, e das longas rampas onde ocorrem 
estes solos, a erosão laminar é bastante intensa, sendo comum a formação de sulcos. 
Ocorrem ainda ravinas de grande porte e até boçorocas, quando as erosões atingem o 
lençol freático. Neste compartimento, o nível d’água subterrânea forma um lençol 
praticamente contínuo, localizado a poucos metros de profundidade, que possibilita a 
formação de freqüentes boçorocas derivadas de ravinas mais profundas. 
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Figura 8 - Mapa Pedológico do Município de Bauru (IPT, 1989) 

 
Os Podzólicos Vermelho Amarelo textura arenosa/média compreendem solos minerais 

não hidromórficos com horizontes B textural (CAMARGO et al., 1987). São normalmente 
profundos, tendo como característica principal a presença de contrastes texturais 
importantes entre os horizontes A e B, com limites e transições abrúpticas, sempre 
associados a relevos de colinas médias e morrotes. 

Os solos Podzólicos Vermelho Amarelo são altamente suscetíveis à erosão laminar e 
linear. A estrutura dos solos Podzólicos, em que o horizonte A, mais arenoso se sobrepõe a 
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um B argiloso, cria condições de contraste de permeabilidade, de modo que as águas da 
chuva concentram se no horizonte superior, criando condições favoráveis de erosão. 

Os demais solos encontrados na área do município de Bauru são de ocorrência muito 
restrita, como solos de Latossolo Vermelho Escuro, textura argilosa, diretamente associados 
à presença de rochas básicas da Formação Serra Geral. Ocorrem também solos rasos 
(Litólicos, Cambissolos e Brunizens), porém associados às escarpas em relevos de 
transição junto à borda do platô e solos hidromórficos (Gley Húmico e Gley Pouco Húmico) 
junto aos fundos de vales (SALOMÃO, 1994). Na Figura 8 , que mostra o mapa pedológico, 
apresenta-se os tipos de solos encontrados no município de Bauru, englobando a 
classificação de OLIVEIRA (1999), subdivididos quanto aos grupos de Latossolos e 
Argissolos. Portanto, a Figura 8 está de acordo com o novo Mapa Pedológico do Estado de 
São Paulo (escala: 1:500.000), que foi editado em 1999, pelo Centro Nacional de Pesquisa 
em Solos da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA – SOLOS) e o 
Centro de Solos e Recursos Agroambientais do Instituto Agronômico (CRSA – IAC), o novo 
Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (escala: 1:500.000). 

O Quadro 11 apresenta a distribuição percentual em área dos principais 
compartimentos pedológicos por sub-bacias, segundo ALMEIDA FILHO (2000). 

 
Quadro 11 - Comportamentos Pedológicos (% da Área da Sub-Bacia) 
SUB-BACIA LATOSSOLOS ARGISSOLOS 

LEa7 LEa8 LEa29 PVe3 PVe6 PVe8 Pve12 
1- Rib. da Água Parada -- 4 53 -- 42,5 -- 0,5
2 - Rio Batalha -- 0,5 1 7 42,5 10 39
3 - Rio Bauru 16 83 -- -- 1 -- --
4 - Rib. do Campo Novo 45 53 -- -- 1,5 -- 0,5

Fonte: Almeida Filho, (2000) 

4.4 RECURSOS MINERAIS 

Os recursos em agregados são, em geral, abundantes no Brasil. Os grandes centros 
consumidores encontram-se em regiões geologicamente favoráveis à existência de reservas 
de boa qualidade. Algumas regiões, entretanto, têm recursos insuficientes em rochas 
adequadas para a produção de brita. Entre elas, pode-se citar as cidades situadas na Bacia 
do Paraná, onde não raramente a pedra britada tem de ser transportada por distâncias 
superiores a 100 km e nas regiões litorâneas, devido às restrições ambientais (limitação 
imposta pela cota 100m acima do nível do mar, preservação da Mata Atlântica, topografia e 
outros).  

Os principais locais de produção de areia são várzeas e leitos de rios, depósitos 
lacustres, mantos de decomposição de rochas, arenitos e pegmatitos decompostos. No 
Brasil, 70% da areia é produzida em leito de rios e 30% nas várzeas. No Estado de São 
Paulo a relação é diferente, sendo 45% proveniente de várzeas, 35% de leitos de rios e o 
restante de outras fontes. Cerca de 2.000 empresas dedicam-se à extração de areia, sendo 
que a grande maioria pequenas empresas familiares, gerando cerca de 45.000 empregos 
diretos. 60% produzem menos de 10.000 t/mês; 35% entre 10.000 e 25.000 t/mês e 5% 
mais que 25.000 t/mês. 

Areia e pedra britada caracterizam-se pelo baixo valor e grandes volumes produzidos. 
O transporte responde por cerca de 2/3 e 1/3 do preço final dos produtos, respectivamente, 
o que impõe a necessidade de produzi-las o mais próximo possível do mercado, que são os 
aglomerados urbanos. O maior problema para o aproveitamento das reservas existentes é a 
urbanização crescente que esteriliza importantes depósitos ou restringe a extração. A 
ocupação do entorno de pedreiras por habitações e restrições ambientais à utilização de 
várzeas e leitos de rios para extração de areia criam sérios problemas para as lavras em 
operação. Em conseqüência, novas áreas de extração estão cada vez mais distantes dos 
pontos de consumo, encarecendo o preço final dos produtos. A Região Metropolitana de 
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São Paulo, por exemplo, “importa” quase toda areia que consome, sendo boa parte de 
locais que ficam a mais de 100 km. 

No Município de Bauru predominam rochas pertencentes ao Grupo Bauru (Cretáceo 
Superior), sobrepostas às rochas ígneas da Formação Serra Geral, que afloram em direção 
ao vale do Rio Tietê. Embora a geologia de superfície seja relativamente simples, a geologia 
de sub-superfície apresenta aspectos mais complexos, visto que a região de Bauru situa-se 
no flanco de um “horst”, pertencente a uma estrutura maior, conhecida como a estrutura de 
Piratininga. 

O Grupo Bauru, representado pelas Formações Adamantina e Marília, compreende 
uma seqüência basal lamítica, com cerca de 20m de espessura, de origem lacustre, seguida 
por arenitos finos a grossos, pouco argilosos, avermelhados, com algumas intercalações de 
lamitos também avermelhados. Sua espessura máxima não deve ultrapassar 190m nas 
cotas topográficas mais elevadas. 

A região do município de Bauru está inserida na província geomorfológica do Planalto 
Ocidental, onde predominam três sistemas de relevo: 

• Planícies Aluviais: representadas por terrenos baixos e mais ou menos 
planos, junto às margens dos rios, sujeitos periodicamente a inundações. Os 
aluviões recentes constituem-se de argilas com ou sem matéria orgânica, 
siltes, areias e cascalhos. Os aluviões antigos constituem-se de cascalheiras 
com seixos centimétricos praticamente sem areia, representados por 
calcedônia, quartzo e arenitos silicificados. 

• Terraços Fluviais: representados por terrenos horizontais ou levemente 
inclinados, junto às margens dos rios, alçados de poucos metros em relação 
às várzeas, geralmente não inundáveis. 

• Relevo Colinoso (Colinas Amplas e Colinas médias): predominam amplitudes 
locais inferiores a 100m e declividades de encostas inferiores a 15%. 
Predominam rochas sedimentares brandas do Grupo Bauru (arenitos, 
arenitos conglomeráticos com cimento carbonático ou silicificado, siltitos e 
argilitos). 

Segundo IPT (1981), os perfis das aluviões recentes podem ser descritos como: A- 
Solo superficial pouco desenvolvido, normalmente com predominância de argila orgânica. 
Depósito aluvionar com composição granulométrica arenosa (com predominância de areias 
finas). A espessura do pacote aluvionar é variável, sendo que junto aos rios de maior porte 
registram-se espessuras da ordem de 10 m. Sedimentos inconsolidados. B- Os sedimentos 
apresentam estruturas típicas de aluvião (estratificação, diferenciação granulométrica das 
camadas). 

Ainda conforme IPT (1981), os perfis das aluviões antigos podem ser descritos como: 
A- As cascalheiras praticamente não desenvolvem solo superficial e podem se apresentar 
recobertas pelos depósitos coluvionares. Ocorrem em dois níveis: as de nível mais alto 
situam-se cerca de 20m acima do nível atual dos rios e apresentam seixos 
predominantemente quartzosos/quartzíticos; as de nível mais baixo situam-se em áreas 
inundáveis, chegando a constituir o leito atual dos rios, e apresentam seixos de calcedônia e 
arenitos silicificados. Registram-se espessuras das cascalheiras de cerca de 4m para as de 
nível mais alto e até 17m para as de nível mais baixo. B- As cascalheiras do nível inferior 
apresentam-se cimentadas por limonita. 

Portanto, nesta região os recursos minerais explorados são os agregados (argila, areia 
e cascalhos), ou materiais de construção civil. As cascalheiras fornecem os materiais 
utilizados principalmente como revestimento primário de estradas e como agregado para 
concreto. As areias são bastante exploradas para a construção civil em geral. As 
ocorrências de areia média a grossa restringem-se aos rios principais que atravessam o 
Planalto Ocidental. 

No quadro institucional o setor de agregados assim como a mineração como um todo 
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está enfrentando dificuldades para a renovação e/ou obtenção de licenças ambientais o que 
tem refletido no adiamento de investimentos e elevação de custos devido ao atraso de 
projetos. 

Existe uma enorme carência de dados atualizados sobre a produção mineral no 
Estado de São Paulo, tanto regional ou por municípios, incluindo a região da Bacia 
Hidrográfica do Tietê/Batalha. Os dados levantados pelo IPT em 1979 (Mapa de Jazidas e 
Ocorrências Minerais do Estado de São Paulo), apontam na época, um número reduzido de 
lavras efetivas, como pode ser visto no quadro a seguir. 

Quadro 12 - Relação de Empresas, bem Mineral e Área Explorada no Município de 
Bauru 

Empresa Bem 
Mineral Local Área (Km2) Concessão 

ICO –Terraplanagem e Porto Areia Córrego A. do Sobrado 0,002 DNPM
Mazieiro P. de Areia e Transp. Areia Rio Bauru 0,002 DNPM
Portal Com. e Ext. de Areia Areia Córrego A. do Sobrado 0,002 DNPM
CPA Extr. de Areia Ltda. Areia Rio Bauru 22,75 DNPM
ICO – Extr. e Com. de Areia Areia Rio Batalha 0,375 DNPM
ICO – Extr. e Com. de Areia Areia Córrego A. do Sobrado 0,354 DNPM
ICO – Extr. e Com. de Areia Areia Água da Forquilha 0,545 DNPM
ICO – Extr. e Com. de Areia Areia Rio Bauru 1,565 DNPM
ICO – Extr. e Com. de Areia Areia Córrego Barreirinho 0,675 DNPM

Fonte: Pesquisa de Campo executada pelo CETEC / 1999 
Cabe salientar que o município de Bauru tem sede na UGRHI 13, mas também faz 

parte da UGRHI 16. 

4.4.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - SISTEMA AQÜÍFERO BAURU 

O Sistema Aqüífero Bauru caracteriza-se como uma unidade hidrogeológica 
sedimentar, permeável por porosidade granular, destacando-se pela sua extensa área de 
afloramento no Estado de São Paulo. 

O município de Bauru, que engloba parte das áreas da UGRHI 13 e UGRHI 16, inclui 
os sedimentos das formações Santo Anastácio e Adamantina, apresentando regionalmente 
comportamento de aqüífero livre, com recarga natural diretamente de infiltração de água das 
chuvas. Os níveis d’água são relativamente rasos, acompanhando o relevo e com sentidos 
de fluxo principais rumo às drenagens. 

Estudos realizados pelo DAEE (1976) nas regiões administrativas de Bauru, São José 
do Rio Preto e Araçatuba, apresentam a espessura saturada do aqüífero variável entre 100 
m e 150 m, condicionada pela morfologia de superfície e pelo substrato rochoso, 
representado pelos basaltos da Formação Serra Geral. A amplitude das variações sazonais 
situa-se entre 2 e 4 m, verificadas em poços de observação entre 1973 e 1976. DAEE (op. 
cit) , considera o Aqüífero Bauru como moderadamente permeável, devido ao teor 
relativamente elevado de material argiloso e siltoso. Os valores de transmissividade variam 
de 10 m²/d a 100 m²/d, com média de 35 m²/d, e porosidade efetiva entre 5% e 15%. 

Coeficientes de armazenamento entre 10-3 e 10-5 indicam localmente condições de 
semiconfinamento a confinamento do aqüífero. Essas características hidráulicas resultam 
em vazões consideradas pequenas, com médias entre 12 e 13 m3/h, porém de grande 
importância devido a sua extensa distribuição no Estado e facilidade de captação por poços 
relativamente rasos (75 a 125 m de profundidade). 
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Quadro 13 - Resumo das Unidades Geológicas das Bacias Hidrográficas no Município 
de Bauru 

PERÍODO (IDADE) SÍMBOLO / FORMAÇÃO 
GEOLÓGICA LITOLOGIAS 

CENOZÓICO Qa - (DEPÓSITOS ALUVIAIS) Areias e argilas com conglomerados na 
base. 

MESOZÓICO 

km - FORMAÇÃO MARÍLIA 
(UNIDADE AQUÍFERA 
BAURU) 

Arenitos de granulação fina a grossa, 
compreendendo bancos maciços com 
tênues estratificações cruzadas de médio 
porte, incluindo lentes e intercalações 
subordinadas de siltitos e arenitos muito 
finos com estratificação plano-paralela. 
Presença comum de nódulos carbonáticos. 

Ka - FORMAÇÃO 
ADAMANTINA 
(UNIDADE AQUÍFERA 
BAURU) 

Arenitos finos a muito finos, podendo 
apresentar cimentação e nódulos 
carbonáticos, com lentes de siltitos argilosos 
e argilitos, ocorrendo em bancos maciços. 
Teor de matriz variável, cores creme e 
vermelho. 

Fonte: Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1: 500.000, IPT/1984 

4.4.2. QUALIDADE NATURAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os principais trabalhos que abordam a hidrogeoquímica dos aqüíferos do Estado de 
São Paulo, em âmbito regional, foram realizados por DAEE (1976), REBOUÇAS (1976), 
DAEE (1984) e CAMPOS (1993). A seguir, serão apresentadas resumidamente as 
características do Aqüífero Bauru. 

As águas do Aqüífero Bauru na região de Bauru, São José do Rio Preto e Araçatuba 
foram classificadas por DAEE (1976) em dois grupos hidrogeoquímicos principais: 
bicarbonatadas cálcicas, secundariamente magnesianas ou sódicas, localizadas nas 
porções superiores do aqüífero, e bicarbonatadas sódicas, secundariamente cálcicas, 
refletindo a contribuição de águas enriquecidas em sódio dos aqüíferos mais profundos. 

Estudos posteriores abrangendo o Aqüífero Bauru em todo o Estado de São Paulo 
(ROCHA et al. 1982, DAEE 1984, CAMPOS 1987 e CAMPOS 1993) classificam as águas 
em bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas cálcico-magnesianas, com baixa 
concentração salina. 

REBOUÇAS (1976) relata valores de pH entre 4,3 e 7,5 e mineralização total inferior a 
200 mg/L. De acordo com CAMPOS (1987), as águas bicarbonatadas cálcicas são 
dominantes em área, com tendência de modificação química no sentido Nordeste-Sudeste, 
aproximadamente acompanhando a resultante dos fluxos das águas subterrâneas para a 
confluência dos rios Paraná e Paranapanema. CAMPOS (1993) caracterizou os sistemas 
aqüíferos Bauru e Caiuá apresentando pH de ácido a básico (4,59 a 9,64) e teores salinos 
inferiores a 200 mg/L. 

4.5 AREAS PROTEGIDAS POR LEI 

4.5.1. NO ÂMBITO MUNICIPAL 

Segundo o Código Ambiental de Bauru, espaços territoriais protegidos são espaços 
sujeitos a regime jurídico especial, sendo o Município responsável pela sua delimitação, 
quando não definidos em lei. 

Os espaços territoriais protegidos são: 
• as áreas de preservação permanente – APP; 
• as unidades de conservação; 
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• as áreas verdes públicas e privadas de relevante interesse ambiental; 
• as áreas de uso regulamentado. 

Pelo efeito do Código Ambiental, são consideradas áreas de preservação permanente: 
• a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas à 

erosão e ao deslizamento; 
• as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas 

superficiais; 
• as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 

insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que 
servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias; 

• setores especiais de fundo de vale - SECS, definidos no plano diretor 
municipal; 

• as demais áreas declaradas por lei. 
As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público, observadas as 

categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural como disposto na Resolução do 
CONAMA nº. 011 de 03 de dezembro de 1987 ou outra que venha substituí-la. 

A alteração adversa, a redução da área ou a extinção de Unidades de Conservação 
somente será possível mediante Lei Municipal, devidamente justificada por técnicos 
legalmente habilitados. 

Toda e qualquer unidade de conservação criada de acordo com o disposto no Código 
Municipal, terá parecer prévio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
COMDEMA. 

As áreas verdes públicas e privadas são regulamentadas na Lei de Arborização 
Urbana do Município vigente.  

O Código Ambiental de Bauru reafirma trechos da Legislação Federal (Lei 4771/65 - 
Código Florestal), da Legislação Estadual e do Plano Diretor do Município, porém com 
algumas novidades. Os fundos de vale são reconhecidos como áreas de preservação 
permanente, sendo proibida a sua urbanização. Áreas nativas que abrigarem espécies raras 
da fauna e da flora não poderão ser desmatadas. As Unidades de Conservação somente 
poderão ser alteradas por Lei Municipal, devidamente justificadas e fica criado o Programa 
de Reserva Particular do Município de Bauru, uma idéia proposta pelo Instituto Vidágua e 
que é baseada nas RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Natural, onde o Poder 
Público reconhecerá unidades de conservação particulares, que deverão ser registradas em 
cartório e reconhecidas por instrumento legal, este programa deverá ainda ser 
regulamentado. 

As unidades de conservação existentes em Bauru são as seguintes: 
Unidades Municipais: 

• Áreas de Proteção Ambiental (criadas pela Lei 4.126 de 1996): 
• APA 1 - Encosta do Rio Batalha (regulamentada pela Lei Municipal 4.296/98) 

A APA Rio Batalha (Figura 9) é uma unidade de conservação municipal, destinada a 
proteger, conservar e recuperar a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Batalha 
e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria na qualidade de vida da população 
local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais. 

O Artigo 6° da Lei 4296/98 dispõe que na APA Rio Batalha onde existem ou passam 
existir atividades agrícolas ou pecuárias, serão denominadas Zonas de Uso Agropecuário, 
nas quais serão proibidos ou regulados os usos ou práticas capazes de causar sensível 
degradação do meio ambiente.  

O PARÁGRAFO ÚNICO deste mesmo artigo determina que o cultivo da terra será feito 
de acordo com as práticas de conservação de solo recomendados pelos órgãos oficiais de 
extensão agrícola, através de técnicas apropriadas de micro-bacias, devendo ser combatido 
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dentro dos limites de APA:  
• O pastoreio extensivo, considerando-se como tal aquele capaz de acelerar 

sensivelmente os processos de erosão;  
• O uso de agrotóxicos ou outros biocidas que ofereçam riscos sérios na sua 

utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual;  
• A utilização de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou para 

renovação de pastagens;  
• A queima de palha de cana-de-açúcar existente ou que venha a existir. 

Segundo o Código Ambiental de Bauru, espaços territoriais protegidos são espaços 
sujeitos a regime jurídico especial, sendo o Município responsável pela sua delimitação, 
quando não definidos em lei. 

Os espaços territoriais protegidos são: 
• as áreas de preservação permanente – APP; 
• as unidades de conservação; 
• as áreas verdes públicas e privadas de relevante interesse ambiental; 
• as áreas de uso regulamentado. 

Pelo efeito do Código Ambiental, são consideradas áreas de preservação permanente: 
• a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas a 

erosão e ao deslizamento; 
• as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas 

superficiais; 
• as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 

insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que 
servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias; 

• setores especiais de fundo de vale - SECS, definidos no plano diretor 
municipal; 

• as demais áreas declaradas por lei. 
As unidades de conservação existentes em Bauru são as seguintes: 

• APA – 2: o entorno do Parque Ecológico Tenri-Cidade Irmã/Jardim Botânico 
Municipal de Bauru - Criada pela Lei 4605/00 e o Decreto Municipal 
9525/2003 altera seus limites 

• APA - 3: Bacia do Córrego Água Parada (Lei 4704/01). 
• Jardim Zoológico de Bauru (demarcado pela Lei 3.480/92); 
• SEC's – Setores Especiais de Conservação de Fundo de Vale (criados pela 

Lei 4126/96 e transformados em Área de Preservação Permanente pelo 
Código Ambiental, Lei 4.362 de 1999, alterado pela Lei Municipal 4852/02); 

Os Setores Especiais de Conservação de Fundo de Vale – SEC’s são faixas de 
terreno localizadas ao longo dos cursos de água que, pelas suas características ambientais, 
hidrográficas, topográficas e inserção no tecido urbano, configuram-se como elementos 
estratégicos na estruturação física e no desenvolvimento das funções sociais da cidade.  

Os SEC’s objetivam as políticas de meio ambiente, de zoneamento e as 
programações que visem à implantação dos Planos de Parques e Áreas Verdes, Viário e de 
Macro-Drenagem.  

Segundo o Plano Diretor de Bauru, a elaboração de Planos de Parques e Áreas 
Verdes, será integrada ao Plano de Sistema Viário e de Drenagem da área urbana do 
Município de Bauru, respeitada a vegetação natural já existente.  

Nas APA’s e SEC’s, dentro dos princípios constitucionais que regem os exercícios do 
direito de propriedade, não serão permitidos: 
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• o parcelamento para fins urbanos; 
• as atividades de terraplenagem, mineração, drenagem, escavação, 

desmatamento e outros que venham a causar danos ou degradação do meio 
ambiente, perigo para a população ou para a biota; 

• o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das 
terras e/ou acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

• a instalação de indústrias ou outras atividades potencialmente poluidoras; 
• o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota 

regional. 

4.5.2. NO ÂMBITO ESTADUAL 

Estação Experimental de Bauru / Horto Florestal - Av. Rodrigues Alves, 38/ 25 - 
Bauru/SP  CP 372 - CEP: 17001-970 Tel.: (014) 230-1899  

Estação Ecológica de Bauru ou Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva, com 
287,98 hectares, criada pelo Decreto Estadual 20.960/83; 

 
Figura 9 - APA Estadual do Rio Batalha 
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4.6 ÁREAS DEGRADADAS 

4.6.1. ÁREAS DEGRADADAS POR PROCESSOS EROSIVOS 

O desmatamento generalizado, erros no manejo agrícola e pecuário do solo e a 
concentração forçada do escoamento de águas pluviais têm provocado um catastrófico 
processo de erosão rural e peri-urbana em várias regiões do país. As ravinas e as 
boçorocas são a expressão maior desse fenômeno. Como conseqüências negativas, o 
rebaixamento do lençol freático regional, a perda de solos, o intenso assoreamento de 
drenagens naturais.  

Nas áreas urbanas, os prejuízos decorrentes dos processos erosivos são 
incalculáveis, pelo caráter catastrófico inerente ás áreas envolvidas, colocando em risco 
moradias e equipamentos de infra-estrutura (ALMEIDA FILHO, 2003). 

Em muitos municípios as boçorocas têm sido utilizadas para despejo de lixo urbano, 
com graves e diretas implicações na contaminação das águas profundas e de superfície. 

No município de Bauru ocorrem diversas ravinas e boçorocas de grande porte, 
desencadeadas pela concentração do escoamento de água superficial propiciada pela 
ocupação desordenada das áreas urbanas e rurais. Tendo em vista a gravidade dessas 
ocorrências, tanto em número quanto em porte, o município é considerado um dos mais 
críticos no Estado de São Paulo (ALMEIDA FILHO, 2003) 

Em estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT em 1989, 1991 
e 1994, o município de Bauru foi considerado crítico por apresentar processos erosivos 
lineares (ravinas e boçorocas) de grande porte em terrenos de alta suscetibilidade erosiva 
(baixa coesão). No levantamento realizado pelo IPT, na sua área urbana, foram cadastradas 
26 erosões lineares (ravinas e boçorocas) de grandes proporções, limitando, as vezes, a 
expansão urbana, e colocando em risco obras públicas, edificações e a própria população. 

PRANDINI (1974) relaciona o aparecimento de boçorocas ao aproveitamento dos 
solos através de práticas agrícolas inadequadas, o que leva à concentração das águas de 
superfície em sulcos de origem antrópica, com possibilidade de formação de boçoroca. 
Também as áreas urbanas contribuem para essa formação, através do escoamento de 
águas pluviais em ruas não pavimentadas e pelo lançamento de águas pluviais e esgotos 
em cursos d’água, que teriam, então, sua capacidade erosiva aumentada. 

A boçoroca manifesta-se como um fenômeno de ruptura de equilíbrio do meio 
ambiente, decorrente da transformação drástica da paisagem, por eliminação da cobertura 
natural e introdução de novas formas de uso do solo (IPT, 1995). 

4.6.2. SUSCETIBILIDADE AOS PROCESSOS EROSIVOS 

De acordo com ALMEIDA- FILHO (2000), nesta região ocorrem três categorias de 
suscetibilidade à erosão, definidas pelos compartimentos que apresentam características do 
meio físico semelhantes, como o substrato geológico, as formas do relevo e a pedologia. A 
definição das classes de suscetibilidade à erosão parte desta compartimentalização do meio 
físico, de modo a compreender como as suas características naturais condicionam a 
ocorrência e o desenvolvimento dos processos erosivos. 

a) Muito alta suscetibilidade a erosão - ocorrem, nesta classe, todos os processos 
erosivos (laminar, sulcos, ravinas e boçorocas), tratando-se, portanto, de áreas 
extremamente sensíveis à erosão das mais variadas formas, mesmo em áreas onde o 
manejo é adequado. A declividade média desta área é superior a 12%. 

b) Alta suscetibilidade a erosão - apresenta características muito semelhantes às da 
classe muito alta, porém mais atenuadas. Nesta classe, as boçorocas de drenagem são 
bem menos freqüentes que na classe anterior. A menor intensidade das erosões, nesta 
classe, é explicada pelas características do meio físico. 
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c) Média suscetibilidade a erosão – as ravinas são os processos erosivos mais típicos 
desta classe, em função da grande espessura dos solos e do comprimento de rampa. As 
boçorocas de drenagem são menos freqüentes pela forma suave das encostas e dos vales 
abertos, enquanto a erosão laminar e os sulcos são de intensidade moderada. A declividade 
é baixa, inferior a 10%. 

Como visto anteriormente, a área de Bauru acha-se inserida no Planalto Arenítico-
Basáltico do Estado de São Paulo (Planalto Ocidental), dentro da Bacia Sedimentar do 
Paraná. Segundo RODRIGUES (1982), embora as boçorocas não sejam feições erosivas 
típicas dos depósitos sedimentares modernos sua ocorrência se dá, preferencialmente, 
nesses sedimentos por duas razões: são facilmente erodíveis devido ao seu baixo grau de 
compactação e cimentação; e são extremamente friáveis, devido à baixa coesão, adquirindo 
apenas uma coesão aparente quando úmidos. Explica, ainda, que segundo VILAR (1979), 
uma outra característica relevante dos depósitos modernos corresponde à sua elevada 
porosidade, associada à uma estrutura instável, o que promove um evento de colapso, ao 
serem carregados e inundados. O substrato geológico da região condiciona fortemente os 
processos erosivos em decorrência das formações de solos muitos arenosos, altamente 
suscetíveis a erosão. Neste caso, a erosão é provocada pela ação conjunta das águas 
superficiais e subterrâneas. 

A geomorfologia da região indica formas de relevo potencializadoras de fenômenos 
erosivos uma vez que as rampas são relativamente longas e inclinadas e são freqüentes as 
áreas de cabeceiras de drenagem e linhas preferenciais de concentração de fluxo d’água. O 
tipo de solo e uso e ocupação do mesmo, também são fortes fatores condicionantes de 
erosão no município de Bauru. 

Segundo BERTOLINI e LOMBARDI NETO (1994), uso urbano, diferencia-se 
fortemente do uso rural. Os núcleos urbanos e, principalmente, as periferias são o palco dos 
mais intensos processos de degradação ambiental, onde a erosão aparece de forma intensa 
e acelerada. Mesmo terrenos pouco suscetíveis à erosão passam a desenvolver este 
processo em função das fortes modificações provocadas pelo parcelamento do solo, da 
implantação do sistema viário e da grande mobilização provocada pelos serviços de 
terraplanagem. Cortes e aterros expõem tanto o solo superficial como o saprolito à 
degradação acelerada. As condições hidrológicas, já modificadas pelo desmatamento, são 
fortemente alteradas em função da impermeabilização do solo promovida pelo pavimento 
das ruas, telhados, pátios etc. 

Segundo CAVAGUTI (1994 e 1995), todas as erosões lineares encontradas no 
município de Bauru (SP) foram geradas pela atividade humana, por meio do inadequado uso 
e ocupação do solo, tais como: desmatamentos, queimadas, caminhos, estradas vicinais ou 
mesmo rodovias sem infra-estrutura drenante adequada, núcleos habitacionais com ruas de 
traçado incorreto, não pavimentadas e sem rede de drenagem pluvial - ou quando presente, 
sem estrutura de dissipação de energia nos pontos de descarga - têm causado a 
concentração do processo erosivo. O referido autor afirma que tais erosões, localizam-se no 
terço inferior da encosta, sendo que a ocupação ocorre de montante para a jusante. 

4.6.3. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS POTENCIAIS 

Além de estudos técnicos conduzidos pelo IPT no início dos anos 90 e da implantação 
de dezenas de quilômetros de galerias pluviais e outras obras correlatas, o problema das 
erosões no município de Bauru ainda deverá demandar investimentos significativos para o 
seu adequado equacionamento, Além disso, a criação de instrumentos eficazes quanto ao 
controle do uso e ocupação das terras do município. 
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Almeida-Filho (2000) realizou levantamentos a partir de fotografias aéreas em quatro períodos (1962, 1972 ,1979 e 1996) na área urbana 
de Bauru. Os resultados obtidos, a partir da avaliação do meio físico, do uso e ocupação do solo, e dos levantamentos das precipitações e dos 
processos erosivos em fotografias aéreas, possibilitaram determinar as áreas críticas quanto aos processos erosivos e transporte de 
sedimentos. Almeida-Filho (2000), realizou ainda um cadastramento detalhado dos processos erosivos na área urbana do município de Bauru, 
através de observaçãos de cada um dos processos, registro fotográfico, medição e estudos para prevenção, controle e recuperação de áreas 
afetadas. A seguir, será apresentado um memorial descritivo de cada uma das erosões identificadas na área urbana de Bauru, contendo uma 
descrição fenomenológica, principais impactos e recomendações para controle, propostos por ALMEIDA- FILHO (2000), com fotos do autor. 

Quadro 14 Processo Erosivo – Jardim Américo / Paulista 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim 
Américo/Paulista

- Localizada na parte sul da cidade, zona 
predominantemente Residencial  
- A bacia de contribuição apresenta área 
urbanizada com ruas asfaltadas, estando 
a erosão na porção do loteamento, onde 
algumas ruas não possuem pavimentação 
e a maioria dos lotes da lateral direita 
estão desocupados (mata arbustiva e 
gramíneas). 
- O processo da formação da erosão 
inicia-se no talvegue da bacia hidrográfica 
que indica que a provável causa do 
desenvolvimento dessa erosão seja a 
concentração das águas pluviais, 
provenientes da ocupação de montante e 
pela 
ausência do sistema de drenagem (FOTO 
01) 

-Comp. Médio 
(m) : 600 
 
-Prof. média (m): 
13 
 
-Larg. média (m): 
30 
 
-Vol. Médio (m3) 
234 000 

A erosão em 1992 
apresentava processo 
acelerado de evolução na 
borda direita, 
Em fevereiro de 93, a 
prefeitura implantou sistema 
de drenagem no interior da 
erosão com rede de galeria 
e aterro com entulho de 
obras, tornando esta área 
um bolsão de recebimento 
de entulho. 
Esta medida acarreta o 
carreamento deste material 
para a drenagem do Rio 
Bauru e consequentemente 
contribui com as 
inundações/enchentes. 
Atualmente, a borda da 
erosão aparentemente está 
estabilizada com bastante 
vegetação. 

- desativar esta área como bolsão de 
entulho, em razão de que o sistema de 
drenagem implantado nesta área pode ser 
comprometido pelo peso do 
entulho; 
• destinar esta área para lazer (praça, 
parques, quadras etc.) 
• estender o sistema de drenagem até o 
córrego do Jardim Paulista. 

 
Foto 01: Processo erosivo combatido pelo 
retaludamento através de corte e aterro na 

cabeceira em 1993. Atualmente essa área é 
um bolsão de deposição de entulho 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 15 - ocesso Erosivo – Jardim Ouro Verde 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim Ouro 
Verde 

- Este processo erosivo foi induzido pela 
concentração das águas pluviais 
decorrentes da urbanização da área de 
montante.  
- A erosão atingiu o substrato rochoso em 
quase toda sua extensão, com exposição 
do lençol freático e consequentemente 
com tendência de evolução lateral por 
descalçamento do talude, pelo fenômeno 
do “piping” (FOTO 02) 

-Comp. Médio 
(m): 200 
-Prof. média (m): 
3 
-Larg. média(m): 
4 
-Vol. médio (m3): 
2 400 

- Foram implantadas, na 
cabeceira da erosão, várias 
bocas-de-lobo para drenar 
as águas provenientes das 
ruas de montante, que 
concentram-se na Avenida 
Castelo Branco. - As águas 
concentradas neste trecho 
são captadas pelas bocas-
de-lobo resolvendo assim os 
problemas de alagamento 
neste trecho da Avenida. 
- Há possibilidade de 
formação de novos ramos 
laterais com descalçamento 
do talude ocasionada pelo 
escoamento concentrado na 
época de chuvas intensas. 

- dimensionar uma galeria pelo interior da 
boçoroca até um ponto de estabilização 
(rocha aflorante); 
- executar uma estrutura de dissipação no 
terminal das canaletas que conduzem as 
águas pluviais das ruas Antônio Milagre e 
Tamandaré para o interior da boçoroca. 

 
Foto 02: Boçoroca peri-urbana 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 16 - Processo Erosivo – Vila Ipiranga 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Vila Ipiranga - Boçoroca antiga, existente há mais de 20 
anos. Sua provável origem deve-se à 
reativação de cabeceira de drenagem 
intensificada pela ocupação urbana. 
- Há ocupação em ambos os lados da 
boçoroca; algumas casas estão bem 
próximas à borda. A área de montante 
apresenta alta densidade de ocupação 
urbana e parte das ruas asfaltadas. 

-Comp. médio 
(m): 450 
-Prof. média (m): 
4 
-Larg. Média (m): 
25 
-Vol. médio (m3): 
45 000 

- Em 1989, foi executado um 
sistema de drenagem com 
tubo 
corrugado, da Rua Rodofina 
Domingues até a Rua 
Moacyr Teixeira, colocando 
na saída da tubulação um 
dissipador de energia (tipo 
escada hidráulica). Esta 
obra apresentou bons 
resultados no controle da 
boçoroca. 
-No começo ano de 1999, 
em decorrência de chuvas 
intensas, estas obras foram 
totalmente destruídas. 
Nesse evento a erosão teve 
uma avanço remontante de 
400 metros (FOTO 03). 

A solução definitiva para esta boçoroca é 
estender o sistema de drenagem (galeria) 
até o córrego do Sobrado.  

 
 

Foto 03: Avanço da boçoroca em 1999. 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 17 - Processo Erosivo – Jardim da Grama - FEPASA 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim da Grama 
– FEPASA 

- O processo erosivo foi desencadeado pela 
concentração de águas pluviais da ferrovia 
sem o sistema de dissipação na saída. 
- O processo erosivo pode remontar e 
colocar em risco a estrada de ferro (FOTO 
05). 

- Comp. médio 
(m): 240 
- Prof. média 
(m): 4 
- Larg. média 
(m): 15 
- Vol. médio 
(m3): 14 400 

As medidas estabelecidas 
pela FEPASA utilizaram 
uma rede de tubos de ferro 
de diâmetro 0,80 m com 
estrutura de ferro de 
ancoragem na saída, e 
matacões para dissipação. 
A tendência desta erosão é 
a evolução remontante 
devido às condições de 
implantação da obra serem 
precárias quanto à saída da 
tubulação e à dissipação, 
podendo remontar e colocar 
em risco a estrada de ferro. 

- Para evitar o processo e a evolução 
lateral e remontante, recomenda-se 
estender uma rede de galeria até o córrego 
do Sobrado. 

 
Foto 05: Boçoroca com evolução 

remontante, que representa riscos a 
ferrovia. 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 18 - Processo Erosivo – Jardim da Grama – Tapeçaria Chic 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim da 
Grama- 
Tapeçaria Chic 

- O processo erosivo teve como causas 
deflagradoras a construção de uma 
estrada marginal à ferrovia e a ocupação 
urbana a montante (cerca de 30 anos), 
que contribui no incremento da vazão de 
águas pluviais no local (FOTO 04). A 
boçoroca é caracterizada por dois ramos, 
sendo que o esquerdo apresenta maior 
atividade, com bordas instabilizadas por 
descalçamento dos taludes. 

- Comp. médio 
(m):120 
 
-Prof. média (m): 
5 
 
-Larg. média (m): 
15 
 
-Vol. médio (m3): 
9 000 

A obra implantada na 
cabeceira da erosão foi um 
canal de transposição das 
águas pluviais na ferrovia, 
com caixa de captação de 2 
redes de galerias, com 
saída para o interior da 
boçoroca em escada 
hidráulica. A base da 
escada foi ancorada com 
trilhos e apresenta 
solapamento pela 
inexistência de bacia de 
dissipação, podendo, a 
qualquer momento, ser 
destruída, comprometendo 
todo o sistema instalado. 

• refazer a estrutura terminal da escada 
hidráulica; 
• executar um canal a céu aberto até a 
drenagem principal (Córrego do Sobrado); 
• drenagem subterrânea do ramo direito e 
captação das águas superficiais; 

 
Foto 04:Boçoroca próxima a ferrovia 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 19 - Processo Erosivo – Jardim da Grama IBC 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim da Grama 
– IBC 

-Essa boçoroca urbana está localizada em 
drenagem natural (FOTO 06), originada pelo 
aumento da vazão do escoamento 
superficial, em virtude da concentração de 
águas da ocupação urbana de montante.  
- A bacia de contribuição a montante é 
densamente ocupada; possui ruas 
asfaltadas e sistema de drenagem das 
águas pluviais. 

-Comp. 
médio(m): 600 
 
-Prof. média 
(m): 8 
 
-Larg. média 
(m): 36 
 
-Vol. médio 
(m3): 172800 
 

Em meados 1970, foram 
adotadas medidas de 
controle pela Prefeitura, que 
compreendiam o 
disciplinamento do 
escoamento superficial de 
montante através de 
canaleta, chegando a uma 
escada hidráulica, 
demostrando bom 
desempenho. Após vários 
desabamentos a Prefeitura, 
em 1999, reconstituiu o 
sistema de drenagem com 
tubulação de 1,5 m, com 
saída por uma escada 
hidráulica e executando 
aterro com entulho de 
construção. 

A solução definitiva deste processo é 
complementar o sistema implantado até o 
córrego do Sobrado e manutenção 
periódica da obra. 

 
Foto 06: Boçoroca localizada em 

drenagem natural 

 
Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 20 - Processo Erosivo – Cohab 16 FEPASA 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Cohab 16 – 
FEPASA 

- Este processo erosivo ocorreu em virtude 
da concentração de água superficial e da 
insuficiência da rede de drenagem 
implantada no conjunto habitacional.  
- A área apresenta-se densamente 
urbanizada, com ruas pavimentadas e rede 
de drenagem (FOTO 07). 

-Comp. médio 
(m):120 
- Prof. média 
(m): 6 
- Larg. média 
(m): 10 
- Vol. médio 
(m3): 
 7 200 

-Em 1995 foram adotadas 
medidas para estabilização. 
Foi construído camalhão ao 
longo da rua, desviando a 
água para jusante. 
- A rede de drenagem neste 
ponto foi destruída, 
juntamente com a rede de 
esgoto, causando erosão 
remontante na cabeceira.  
- A Prefeitura em 1999 
executou aterro desta 
erosão. 
 

- Proteção com uma vegetação arbustiva 
em toda área. 

 
Foto 07: Processo erosivo de meia 

encosta. 
 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 21 - Processo Erosivo – CESP 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

CESP 
 

Boçoroca localizada em área peri-urbana. 
Não há registro das causas e histórico da 
formação da boçoroca, mas o lançamento 
de águas da rodovia e da subestação da 
Cesp, é fator decisivo para o 
desenvolvimento desta erosão. 
A boçoroca apresenta vários ramos com 
intensa atividade erosiva e bordas instáveis, 
descalçadas por processo de “piping” e 
também vários trechos estabilizados, com 
taludes e o fundo vegetado.  
 

- Comp. 
Médio(m):1000 
- Prof. média 
(m): 10 
-Larg. média 
(m): 50 
- Vol. médio 
(m3): 500 000 
 

Foi realizada uma medida 
de controle desta boçoroca 
há alguns anos atrás 
através do preenchimento 
dos seus principais ramos 
com lixo urbano e hospitalar 
sem adoção dos critérios 
técnicos exigidos (FOTO 
08). 

- monitoramento e manutenção das obras 
de cabeceira; a montante está a 
Rodovia SP- 294 e a subestação da 
CESP. 
• monitoramento dos ramos da erosão que 
a Prefeitura Municipal utilizou 
para aterrar com lixo urbano. 
• impedir que essas áreas sejam ocupadas 
ao longo dos taludes da erosão 

 
Foto 08 Boçoroca: da CESP. 

 
Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 22 - Processo Erosivo – Santa Edwirges 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Santa Edwirges - A origem desta boçoroca urbana está 
associada à falta de planejamento 
adequado na implantação do 
loteamento em área suscetível à 
erosão, agravada pelo traçado 
inadequado do sistema viário, e pela 
falta de pavimentação, guias, sarjetas e 
sistema de galerias.  
- O processo erosivo surgiu devido à 
concentração das águas pluviais nas 
ruas principais do loteamento que são 
perpendiculares às curvas de nível 
(FOTO 09). 

- Comp. médio (m): 
230 
- Prof. média (m): 6 
- Larg. média(m): 25 
- Volume (m3): 34 
500 

Neste processo erosivo já 
foram feita várias tentativas 
de controle pela Prefeitura 
na cabeceira da erosão, 
ocorrendo vários 
insucessos. Atualmente, a 
obra implantada na 
cabeceira, consiste 
basicamente de sistema de 
drenagem com várias 
bocas-de-lobo na cabeceira 
e uma escada hidráulica na 
saída, que já está sendo 
comprometida na sua base 
pelo descalçamento . 

Para a recuperação desta erosão e da 
bacia de contribuição, tem-se que 
considerar toda a área da bacia com 
implantação de toda infra-estrutura, 
principalmente pavimentação das ruas 
contempladas com sistema de drenagem 
(ruas perpendiculares à curva de nível), 
direcionando as águas das demais para as 
ruas principais 

 
Foto 09: Processo erosivo em loteamento 
com precárias condições de infra-estrutura 

Fonte: Almeida Filho (2000) 
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Quadro 23 - Processo Erosivo – Jardim Vânia Maria 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim Vânia 
Maria 

Processo erosivo antigo (20 anos) 
induzido pelo processo de urbanização,
que atinge a rua Jusako Matsumoto e 
restringe a ocupação do loteamento 
que é 
cortado pela boçoroca. As obras de 
estabilização foram realizadas através 
de 
sistema de drenagem na bacia de 
contribuição e pavimentação da 
maiorias das ruas (FOTO 10). 

-Comp. médio (m): 
300 
 
- Prof. média (m): 4 
 
- Larg. média (m): 14 
 
- Vol. médio (m3): 16 
800 

As medidas de controle 
consistiram da implantação 
de sistema de drenagem na 
bacia de contribuição e 
aterro da cabeceira da 
erosão. A rede de galeria na 
cabeceira da erosão 
demonstra insuficiência na 
coleta pelas bocas-de-lobo, 
apresentando, assim, sulcos 
profundos causados pelo 
escoamento superficial. 

São necessários complementos do 
sistema de drenagem das ruas 
perpendiculares a drenagem e 
pavimentação da rua paralela a esta 
drenagem. 
Na área esquerda da drenagem é 
necessário a implantação de curvas de 
nível para impedir a adução do 
escoamento superficial para o interior da 
erosão. 

 
Foto 10: Processo erosivo antigo. 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 24 - Processo Erosivo – Parque União 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Parque União - Trata-se de uma erosão bastante 
antiga que apresentou sucessivas 
reativações e várias obras de controle 
foram realizadas.  
- Originada da expansão da ocupação 
e, consequentemente, do aumento do 
escoamento de águas pluviais 
provenientes da urbanização de 
montante.  
- Atualmente, toda a área de influência 
do processo erosivo foi recuperada 
(FOTO11). 
 

-Comp. médio (m): 
200 
-Prof. média (m): 6 
-Larg. média (m): 20 
-Vol. médio (m3): 24 
000 

No ano de 1993, a 
Prefeitura reconstituiu o eixo 
da erosão, cuja obras 
tinham sido destruídas, com 
tubos de aço corrugado e 
com a urbanização da área 
afetada. Novamente, esta 
obra foi parcialmente 
destruída em 1999 na saída 
da galeria comprometendo a 
área de lazer implantada 
nesta área. 

- substituição da galeria com este tipo de 
tubo corrugado, implantado tubo corrugado 
com proteção de epox ou de concreto, 
estendendo a galeria até o córrego Águas 
das Flores. 

 
Foto 11: Processo erosivo ocasionado pela 

concentração da água das chuvas. 
Fonte: Almeida Filho (2000)



                                                                                                                                 

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

68

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 25 - Processo Erosivo – São Geraldo 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

São Geraldo Boçoroca urbana tendo a montante 
ocupação urbana de alta densidade e 
ruas pavimentadas e sistema de 
drenagem. Trata-se de uma erosão 
aterrada com lixo/terra na cabeceira, 
onde foi implantada linha de tubos por 
toda a sua extensão, coletando águas 
pluviais de montante e das laterais. 
A boçoroca apresenta-se em atividade, 
com a rede de drenagem totalmente 
destruída (FOTO 12) 

- Comp. médio (m): 
800 
- Prof. média (m): 7 
- Larg. média (m): 20 
-Vol. médio (m3): 
112 000 

As obras foram totalmente 
destruídas pela 
concentração de água 
superficial, ação da água 
subterrânea (piping) e 
construção inadequada da 
rede de tubos sobre o aterro 
de lixo. São cerca de 600 m 
da rede principal com tubos 
de concreto armado de 1,0 
m de diâmetro e 1,5 m, 
vários poços de visita onde 
chegam tubos de ö = 0,6 m 
e 0,8 m. Também foram 
construídos camalhões para 
desvio e quebra de energia 
da água superficial, que, em 
alguns pontos, estão 
rompidos. 

É necessário a execução de 
um emissário principal para a condução 
das águas pluviais até o rio Bauru, que 
deverá ser interligado com sistema de 
drenagem da bacia de contribuição e 
consequentemente a recuperação do 
loteamento. 

 
Foto 12: Vista geral da boçoroca. 

 
Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 26 - Processo Erosivo – Cohab 16 Eucaliptos 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Cohab 16 - 
Eucaliptos 

A bacia de contribuição a montante é 
densamente ocupada (Cohab 16) com 
toda a infra-estrutura de drenagem e 
ruas pavimentadas. A boçoroca está 
estabilizada na cabeceira devido à 
implantação de obras de drenagem 
(FOTO 13). A vertente esquerda possui 
faixa de cerca de 550 m sem 
ocupação. A vertente direita é ocupada 
por chácaras, pastagem e eucaliptos. 

-Comp. médio (m): 
200 
-Prof. média (m): 5 
-Larg. média (m):15 
Vol. médio (m3): 
15 000 

A boçoroca está estabilizada 
na cabeceira devido à 
implantação de obras de 
drenagem na bacia de 
contribuição. Não há 
evolução lateral devido à 
presença de vegetação. As 
obras estabelecidas 
parecem ter bom 
desempenho no que se 
refere à estabilidade da 
erosão. 

-implantar sistema de dissipação na saída 
do emissário e nas linhas de tubulação que 
saem de ruas perpendiculares à jusante. 
• implantar curvas de nível na área para 
evitar o escoamento superficial 
concentrado. 

 
Foto 13: Vista geral do processo erosivo 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 27 - Processo Erosivo – Esperança II 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Esperança II Em 1989, esta boçoroca foi aterrada 
com lixo urbano e 
hospitalar, sem critérios técnicos 
exigidos pela Cetesb para realização 
de aterros sanitários, e sem nenhuma 
medida de disciplinamento das águas 
subterrânea e 
superficial. 
A área a montante apresenta 
loteamento com média densidade de 
ocupação 
urbana, com sistema viário sem 
pavimentação, guias e sarjetas, e sem 
sistema de drenagem (FOTO 14). 

-Comp. médio (m):300
- Prof. média (m): 5 
- Larg. média (m): 15 
- Vol. médio (m3): 
22 500 

Durante o ano de 1989, foi 
executado aterro de lixo 
doméstico e hospitalar sem 
orientação técnica da 
Cetesb. Também em ruas 
do bairro que apresentavam 
ravinamentos profundos, 
foram realizados aterros 
com lixo. Essas medidas 
geraram a contaminação da 
água subterrânea afetando 
o córrego Pau D’Alho. 

Para recuperação desta boçoroca e 
impedir o seu avanço remontante deve-se 
implantar sistema de drenagem em toda a 
bacia de contribuição, com lançamento das 
águas através de um emissário até um 
ponto estável do córrego do Pau D’alho; 
deve-se também executar a pavimentação 
das ruas. 

 
Foto 14: Boçoroca de grande porte 

próximo as moradias. 
Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 28 - Processo Erosivo – Pousada da Esperança 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Pousada da 
Esperança I 

Boçoroca localizada na cabeceira do 
córrego Pau D’Alho, provocada pela 
concentração do escoamento das 
águas pluviais resultantes da 
urbanização da bacia de contribuição. 
A erosão foi totalmente aterrada em 
1989 com lixo urbano e hospitalar, sem 
observância das normas técnicas e 
sem projeto de drenagem para as 
águas subterrâneas e pluviais. 
Anos mais tarde o processo erosivo 
ressurgiu no local em virtude da 
concentração de água em camalhões 
construídos sobre o aterro com lixo 
(FOTO 15). 

- Comp. médio(m): 
200 
- Prof. média (m): 5 
- Larg. média (m): 15 
- Vol. médio (m3): 
15 000 

Após o preenchimento total 
da boçoroca com lixo, foi 
lançada uma pequena 
cobertura de solo 
escarificado de área 
localizada a montante, sem 
controle de compactação e 
sem proteção vegetal. 
Hoje, a erosão está ativa em 
vários pontos 
comprometendo a ocupação 
de moradias próximas e da 
rua paralela á mesma. 

- completar o sistema de drenagem e 
pavimentação em toda a bacia e estender 
a galeria pelo interior da boçoroca até um 
ponto estável (rocha aflorante) com 
execução na saída de um dissipador de 
energia.  
- Na boçoroca, devem ser construídos 
drenos subterrâneos em toda a sua 
extensão para coleta da água proveniente 
do “piping” e do chorume proveniente do 
lixo, 

 
Foto 15: Vista geral da erosão 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 29 - Processo Erosivo – Vila São Paulo / Jardim Ivone 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Vila São 
Paulo/Jardim 
Ivone 

Evoluiu por processo remontante, 
devido à concentração de água 
superficial da Rodovia SP – 321 da Vila 
São Paulo (Bairro a montante), que 
contribui ainda na evolução de duas 
ravinas na porção lateral direita. A 
ocupação da porção lateral esquerda é 
uma favela, onde existem moradias em 
risco iminente de desabamento, devido 
à proximidade dos taludes verticais 
instáveis (FOTO 16). 

-Comp. médio (m): 
400 
-Prof. média (m):6 
-Larg. Média (m):30 
-Vol. médio (m3) 
72 000 
 

Na rodovia, existem dois 
coletores de águas pluviais, 
que recebem as águas do 
bairro a montante da boçoroca 
e da própria rodovia, 
conduzidas através de duas 
tubulações para o interior da 
boçoroca e lançadas em 
escada hidráulica. 
Nos ramos secundários que 
demandam da estrada não foi 
realizada nenhuma obra de 
contenção. 
 

- manutenção da rampa na saída da 
tubulação na cabeceira do ramo 
principal, devido ao solapamento da 
base; 
- construção de camalhões em curvas de 
nível, e de algumas bacias de 
retenção/infiltração e o plantio de 
vegetação na área direita, onde se 
encontram os dois ramos laterais; 
- remoção das moradias próximas ao 
talude da borda esquerda para outras 
áreas mais seguras. 

 
Foto 16: Erosão colocando em risco 

moradias, rodovia e linhas de 
transmissão. 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 30 - Processo Erosivo – Quinta da Bela Olinda 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Quinta da Bela 
Olinda 
 

Boçoroca localizada em condomínio 
fechado, de alto padrão, na área 
periurbana de Bauru. O loteamento 
não possui rede drenagem, mas as 
ruas são pavimentadas 
A boçoroca de reativação de 
drenagem teve origem na 
implantação do loteamento, devido 
ao desmatamento e à concentração 
de água superficial (FOTO 17). 
 

-Comp. médio (m): 
500 
- Prof. média (m): 5 
- Larg. média (m): 6 
-Vol. médio (m3): 
40 000 
 

Boçoroca formada em linha de 
drenagem, causada pelo 
desmatamento e pela 
concentração de água 
superficial, devido à 
implantação do loteamento. 
Há vários pontos de 
surgências d'água em todo o 
perfil da erosão. Não há 
nenhum tipo de obra de 
combate. A área está sendo 
utilizada como depósito 
clandestino de entulho. 
 

Estudos realizados pelo IPT para a 
Prefeitura de Bauru recomenda a 
execução do sistema de drenagem na 
bacia de contribuição e o lançamento 
das águas pluviais após a barragem da 
represa. 

 
Foto 17: Boçoroca em loteamento de alto 

padrão e leque de assoreamento na 
lagoa. 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 31 - Processo Erosivo – FEPASA – Otávio Rasi 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Fepasa – Otávio 
Rasi 
 

Boçoroca de grande porte situada 
junto à ferrovia, no conjunto 
habitacional Otávio Rasi. A partir 
da implantação do núcleo 
habitacional, ocorreu intenso 
processo erosivo, provavelmente 
causado pelo lançamento das 
águas pluviais, numa antiga 
estrada paralela à ferrovia, ainda 
na fase de construção do núcleo 
(FOTO 18). 
 

-Comp. médio (m):570
-Prof. média (m):6 
-Larg. média (m):10 
-Vol. médio (m3): 
34 200 
 

Foi executado aterro de trecho 
da cabeceira com entulho e 
terra para impedir a entrada 
de águas pluviais na 
boçoroca. Não há informação 
sobre a implantação de obras 
definitivas. 
 

coletar águas pluviais do conjunto 
habitacional que se concentra nesta 
erosão e implantar rede galeria até o 
córrego Vargem Limpa. 
Com essa medida evita-se a evolução 
remontante e lateral e não se coloca em 
risco a estrada de ferro e o conjunto 
habitacional. 

 
Foto 18: Erosão põe em risco o conjunto 
habitacional e o aterro de sustentação 

dos trilhos da Fepasa. 
Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 32 - Processo Erosivo – Distrito Industrial 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Distrito Industrial - Boçoroca situada em área de 
baixada no Distrito Industrial de 
Bauru, não tendo registro histórico 
sobre sua formação.  
- Provavelmente, com a 
urbanização de 
montante, houve concentração das 
águas pluviais no eixo de 
drenagem do embaciamento 
natural, reativando o processo de 
erosão. 
 

-Comp. médio (m): 
500 
-Prof. média (m): 4 
-Larg. média (m):18 
-Vol. médio (m3) 
36 000 
 

A erosão recebeu grandes 
obras de controle, que foram 
eficazes até o ano de 1992, 
quando novo ramo surgiu na 
sua margem direita, 
provocado pela concentração 
da água superficial em virtude 
da ocupação à montante 
(FOTO 19). 
Atualmente esta erosão foi 
totalmente recuperada através 
da implantação de uma rede 
de galeria lançando as águas 
superficiais em rocha aflorante 
após a estrada de ferro. 

Esta é uma obra exemplo que a 
Prefeitura executou levando a galeria até 
o final do talvegue num ponto estável de 
lançamento das águas pluviais. 

 
Foto 19: Vista da área afetada 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 33 - Processo Erosivo – Horto Florestal / Codasp 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Horto Floresta/Codasp 
 

O processo erosivo 
desencadeou-se em meio à 
plantação de eucaliptos do 
Horto. A área de contribuição é 
densamente ocupada 
com ruas pavimentadas, e nela 
está instalada a sede da 
Codasp. A erosão é antiga e, 
devido às fortes chuvas teve 
rápida evolução na cabeceira 
(FOTO 20). 
 

Comp. médio (m): 
300 
Prof. média (m): 6 
Larg. média (m):10 
Vol. médio (m3) 
23 400 
 

A construção do camalhão para 
desvio da água da cabeceira, 
direcionando-a para as caixas 
de infiltração, tem bom 
desempenho, mas deve-se 
utilizar apenas 
como obra emergencial. As 
caixas de infiltração funcionam 
bem, no entanto, é necessária a 
construção de um sistema de 
descarga lenta e contínua da 
água para que não haja 
sobrecarga e rompimento deste.
 

Devem-se instalar bocas-de-lobo no 
término da rua Jacó Rosalina e estender 
a rede de galerias, com sistema de 
dissipação adequado até o córrego Água 
Comprida. A erosão poderá, então, ser 
aterrada com compactação e 
revegetação. 

 
Foto 20: Erosão antiga, em meio aos 

eucaliptos 
Fonte: Almeida Filho (2000)



                                                                                                                                 

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

77

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 34 - Processo Erosivo – Parque Bauru 
Boçoroca Descrição Dados 

Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Parque Bauru 

Foto 21: Erosão urbana 
de grandes proporções 
 

Foto 22: Vista geral da 
recuperação do processo 
erosivo 

Tratou-se da maior erosão 
urbana de Bauru e do Estado 
de São Paulo (FOTO 21) 
Destruiu várias moradias e 
obras públicas. A situação 
atual do processo erosivo é 
preocupante pela reativação do 
processo à jusante, provocada 
pelo escoamento superficial e 
destruição de 100 m de dreno, 
podendo comprometer toda 
área já combatida (FOTO 22). 
 

Em 1993: 
Comp. Médio (m) 
800 
Prof. Média (m) 15 
Larg. Média (m) 30 
Vol. Médio (m3) 
360 000 
 
Em 2000 
Comp. médio (m) 
150 
Prof. média (m) 4,0 
Larg. Média (m) 20 
Vol. médio (m3) 
12000 
 

Em fevereiro de 1993: 
- construção de várias bacias de 
retenção/infiltração na bacia de 
contribuição; 
-construção de camalhões  
-construção de paliçadas no 
interior da erosão,  
-construção duas barragens de 
terra a montante, com sistema 
de cachimbo para recuperar as 
ruas transversais  
-implantação de sistema de 
drenagem mais completo nas 
duas ruas paralelas à boçoroca, 
Em outubro de 1993: 
-dique de terra com drenagem 
subterrânea à jusante da 
segunda curva da erosão; 
-dreno subterrâneo misto, 
construído com tubo vazado e, à 
montante, com feixes de bambu;
-aterro da erosão com 
abatimento dos taludes. 
 

Em visita técnica realizada em fevereiro 
de 2000 constatou que está sendo 
desencadeado um processo erosivo de 
jusante para montante, acelerado, 
comprometendo todo o investimento já 
realizado (FOTO 23). 
Aparentemente a solução seria simples: 
-refazer dreno em forma de espinha de 
peixe 
-aterrar trecho da erosão 
-executar curvas de nível neste trecho 
-revegetação 
-manutenção periódica das obras. 

 
Foto 23: Processo erosivo atual 

Fonte: Almeida Filho (2000) 



                                                                                                                                 

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

78

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 35 - Processo Erosivo – Jardim das Orquídeas / Cohab 25 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim das 
Orquídeas/Cohab 25 
 

-Boçoroca antiga, situada a meia 
encosta em área institucional do 
conjunto habitacional Cohab 25.  
-A origem deste processo erosivo 
se deve provavelmente, à 
concentração de água superficial 
da área urbanizada de montante 
(FOTO 24). 
 

-Comp. Médio 
(m):500 
-Prof. média (m):5 
-Larg. média (m):16 
-Vol. médio (m3): 
40 000 
 

Em meados de fevereiro de 
1999, a Prefeitura Municipal 
aterrou o processo erosivo 
com entulho de construção. 
 

-na área do aterro recomenda-se 
executar terraços para impedir o 
escoamento superficial concentrado. 
• monitorar a área em razão de não ter 
sido implantado dreno no interior da 
erosão, podendo ao longo do tempo 
desencadear o processo novamente. 

 
Foto 24: Boçoroca a meia encosta 

Fonte: Almeida Filho (2000) 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 36 Processo Erosivo – Conjunto Habitacional I 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Conjunto Habitacional I
 

Este processo erosivo é recente, 
foi desencadeado em outubro de 
99; no começo do ano de 2000 
teve um avanço remontante 
acelerado que destruiu uma parte 
do sistema de drenagem 
implantado, podendo, com isso, 
atingir o conjunto habitacional. 
Como o ocorre na maioria das 
erosões da área urbana de 
Bauru, esta está relacionada 
também com as implantações de 
Conjuntos Habitacionais (FOTO 
25). 
 

-Comp. médio 
(m):150 
Prof. média (m): 5 
-Larg. média (m): 20 
-Vol. médio (m3) 
15 000 
 

Nenhuma medida foi 
adotada, mas a Prefeitura 
através da Defesa Civil, está
observando o avanço para 
não colocar em risco as 
moradias de montante. 
 

Recomenda-se para esse novo processo 
erosivo estender o sistema de galerias até 
o fundo da drenagem do Córrego Vargem 
Limpa, implantando dissipador de energia 
tipo escada hidráulica. Outro ponto 
importante que deve ser levado em conta é 
a execução de drenagem subterrânea 
(drenos) paralela à rede de galeria; em 
razão deste solo hidromórfico o lençol 
freático quase aflora. 

 
Foto 25: Boçoroca avançando rumo ao 

conjunto habitacional 
Fonte: Almeida Filho (2000) 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 37 Processo Erosivo – Conjunto Habitacional 2000 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Conjunto Habitacional 
2000 
 

O Conjunto 
habitacional dispõe de guias, 
sarjetas, bocas-de-lobo e asfalto. 
A erosão é induzida pelo sistema 
de drenagem implantado no 
conjunto, pelo lançamento das 
águas superficiais a meia 
encosta a poucos metros do 
córrego do Barrerinho (FOTO 
26). 
 

-Comp. médio 
(m):150 
-Prof. média (m): 6 
-Larg.média (m): 25 
-Vol. médio (m3) 
22 500 
 

Não foram executadas 
medidas de controle, mas 
esse processo erosivo está 
sendo monitorado pela Defesa 
Civil da Prefeitura Municipal. 
 

Complementar o sistema de galeria 
estendendo-o até o córrego Barrerinho. 

 
Foto 26: Vista da cabeceira da Boçoroca 

e parte da galeria destruída 
Fonte: Almeida Filho (2000)
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Prefeitura Municipal de Bauru 
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Quadro 38 - Processo Erosivo – Jardim Guilherme 
Boçoroca Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Jardim Guilherme 
 

Foto 27: Boçoroca de grande 
porte que carreia grandes 
quantidades de sedimento 
para o rio Bauru 

- Boçoroca de reativação de 
cabeceira do córrego 
Sobrado, desencadeado no 
começo do ano de 1999, em 
função do sistema viário 
implantado na construção do 
Conjunto Habitacional, 
direcionando o escoamento 
das águas pluviais na 
cabeceira de drenagem 
(FOTO 27). 
 

- Comp. médio (m): 1000 
-Prof. média (m): 10 
-Larg. (m): 25 
-Vol. (m3):250 000 
 

Com a implantação da infra-
estrutura do conjunto 
habitacional, todo o sistema 
de drenagem é lançado na 
cabeceira da erosão, no 
interior da boçoroca, através 
de uma escada hidráulica que 
já está sendo comprometida 
por solapamento. 
 

- as medidas adotadas no 
conjunto habitacional tiveram 
como finalidade impedir o 
avanço remontante da erosão 
para não colocar em riscos as 
moradias. É necessário 
prolongar a rede de galeria 
mais a jusante e implantar 
sistema de drenagem 
subterrânea para impedir o 
avanço lateral da boçoroca 
pela ação do “piping”. 
Outra medida recomendada 
por ser uma boçoroca de 
grande extensão é a 
construção de vários diques 
de terra com vertedor tipo 
cachimbo ao longo do 
processo erosivo 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 39 - Processo Erosivo – Praça Palestina 
Erosão Descrição Recuperação 

Praça Palestina 
 

Erosão de pequeno porte 
que no passado foi uma das 
erosões de grande porte 
que a Prefeitura, depois de 
várias tentativas, conseguiu 
controlar. Hoje, devido às 
chuvas intensas, o sistema 
de galeria entrou em 
colapso, em decorrência da 
corrosão do tubo corrugado 
que propiciou o início desta 
erosão (FOTO 28) 
 

Pela característica desta erosão será necessário inspecionar esta galeria de tubo corrugado que 
provavelmente deverá ser substituída por tubo corrugado com proteção de epox ou tubo de 
concreto. 

 
Foto 28: Erosão na Praça Palestina 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 40 - Processo Erosivo – Jardim do Sul 
Erosão Descrição 

Jardim do Sul 
 

Ravina de grande porte causada pelo escoamento das águas pluviais 
provenientes da Avenida (FOTO 29). 

 
Foto 29: Vista geral da ravina 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 41 - Processo Erosivo – Núcleo Popular da Quinta da Bela Olinda 
Ravina Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Núcleo Popular da 
Quinta da Bela Olinda 
 

Essa ravina foi formada 
recentemente em área peri-
urbana dentro do 
conjunto habitacional. Sua 
origem teve-se provavelmente na 
concentração de água 
superficial do sistema de 
drenagem lançado a meia 
encosta sem dissipador de 
energia (FOTO 30). É de 
pequeno porte.  
 

-Comp. médio (m): 70 
-Prof. média (m): 6 
-Larg. média (m): 4 
-Vol. médio (m3): 1 680 
 

Nenhuma medida de 
controle foi adotada até o 
presente momento. 
 

- Estender a tubulação que lança o 
escoamento a meia encosta até 
córrego Galvão e, na saída, executar 
um dissipador de energia. 

Foto 30: Ravina desencadeada a meia 
encosta 

Fonte: Almeida Filho (2000)
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Quadro 42 - Processo Erosivo – Conjunto 16 
Ravina Descrição Dados Geométricos Medidas de Controle Recuperação 

Conjunto 16 
 

Ravina de grande porte bastante 
antiga originada com a 
construção da 
Rodovia SP-294, provavelmente 
desencadeada pelo escoamento 
das águas pluviais da estrada 
(FOTO 31). 
 

-Comp. médio (m): 500 
-Prof. média (m): 5 
-Larg, média (m): 15 
-Vol. médio (m3):  
37 500 
 

Até o momento não foram 
executadas medidas de 
controle desse processo 
erosivo. 
 

Recomenda-se pelas dimensões 
desta ravina, aterrar a erosão e 
executar disciplinamento do 
escoamento das águas pluviais da 
rodovia. 

Foto 31: Ravina de grande porte 
causada por escoamento de águas 

pluviais. 
Fonte: Almeida Filho (2000)
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4.6.4. ÁREAS DEGRADADAS POR CONTAMINANTES QUÍMICOS 

4.6.4.1. O Caso AJAX - Contexto Geral 

Em 29 de janeiro de 2002, uma liminar da justiça interditou temporariamente a fábrica 
de baterias Ajax Ltda, uma das maiores fábricas de baterias automotivas do País, por 
poluição ambiental, em Bauru. A CETESB, após perícia técnica, exigiu o cumprimento de 28 
normas para regularizar a situação da indústria. A decisão foi resultado de uma Ação Civil 
Pública do Instituo Ambiental Vidágua, organização não-governamental da região. 

Laudos de diversos órgãos comprovaram a contaminação por chumbo no solo, 
vegetação, animais e também em crianças nas proximidades da empresa. A decisão judicial 
determinou ainda que a empresa pagasse os custos relativos ao levantamento da presença 
de chumbo no sangue da população, num raio de um quilômetro da fábrica, e decretou a 
indisponibilidade dos bens da empresa, seus sócios e representantes legais, como garantia 
do pagamento de indenizações e penalidades cabíveis.  

De acordo com entrevista concedida ao Jornal O Estado de S. Paulo, Rodrigo 
Mendonça, do Instituto Vidágua afirmou que “a indústria está instalada na região desde 
1958 sem nunca ter tido licença ambiental”. Segundo Rodrigo Mendonça, o Instituto 
Ambiental Vidágua vinha denunciando o problema desde 1994, mas sem o respaldo de 
laudos técnicos conclusivos. 

A partir das denúncias, a CETESB iniciou o monitoramento da indústria em 2000 e 
constatou a presença de concentrações elevadas de chumbo na atmosfera e contaminação 
do solo. O assunto foi encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, que realizou exames 
de sangue em 30 crianças do Jardim Tangarás, a 500 metros da fábrica. Os exames 
mostraram a contaminação por chumbo em 25 crianças, sendo quatro com concentração do 
metal acima do tolerável (27 microgramas por decilitro de sangue, enquanto o índice 
aceitável é de 10 microgramas). Um laudo do Instituto Adolfo Lutz revelou que animais e 
hortaliças em propriedades próximas à fábrica também estavam contaminados por chumbo. 
A DIR-10 requisitou à Cetesb a coleta de amostras do solo em 20 pontos diferentes na 
região próxima à fábrica, para verificar também os níveis de contaminação da área.  

As autoridades municipais da saúde, que também trabalharam no caso, constataram 
que o chumbo ainda contaminou o leite, os ovos e a hortelã produzidos nas chácaras 
próximas à indústria. Os chacareiros foram orientados a não consumir esses produtos, 
matar as aves e remover os bovinos para outras propriedades, colocando-os em quarentena 
até que saia o resultado da análise do solo.  

4.6.4.2. Exposição Ambiental ao Chumbo 

O chumbo, como todo metal pesado, degrada-se muito lentamente no meio ambiente, 
persistindo durante décadas no solo e no fundo dos rios, lagoas e represas. Não é 
metabolizado pelos animais e sofre o processo de bioacumulação, afetando mais os animais 
do topo da cadeia alimentar, entre os quais está o homem. (EPA- Environmental Protection 
Agency) 

A exposição ao chumbo é perigosa uma vez que se trata de um poluente acumulável. 
Quando em grandes concentrações, o contato humano com esse metal pode levar a 
distúrbios de praticamente todas as partes do organismo - sistema nervoso central, sangue 
e rins – culminando com a morte. Em doses baixas, há alteração na produção de 
hemoglobina (molécula presente nas células vermelhas do sangue, responsável pela ligação 
dessas células ao oxigênio) e processos bioquímicos cerebrais. Isso leva à alterações 
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psicológicas e comportamentais sendo a diminuição da capacidade intelectual um dos 
efeitos (www.connectmed.com.br). 

As crianças constituem grupo sensível aos efeitos do chumbo devido a vários fatores: 
• Consumo por quilo de peso é maior do que nos adultos; 
• Crianças colocam objetos na boca com freqüência, que levam sujeiras do 

solo; 
• A absorção de chumbo pelo organismo das crianças é maior do que pelo 

adulto; 
• Vegetação e fauna também sofreram os efeitos da exposição ao chumbo 

proveniente da Acumuladores Ájax Ltda, fábrica vizinha do Jardim Botânico, 
do Zoológico e do Hospital Regional locais. 

Além da presença de moradores no entorno, a Ajax está localizada dentro da Área de 
Proteção Ambiental Vargem Limpa - Campo Novo, destinada à preservação do Cerrado. 

A partir do início do monitoramento realizado pela CETESB em 2000, foi possível 
constatar que um filtro colocado em uma casa a 400 metros da empresa acumulou 3,7 
microgramas de chumbo em 24 horas. O aceitável seria 1,5 microgramas em três meses. 

Problemática Social 
Após a interdição da Indústria de Acumuladores Ajax, sob a orientação da Vigilância 

Sanitária Municipal, aproximadamente 100 trabalhadores tiveram seus empregos 
ameaçados. O fato gerou revolta e protestos de familiares, em favor do funcionamento e 
manutenção da indústria. 

Com a fábrica interditada e na condição de Atender o mais rápido possível as mais de 
vinte exigências solicitadas pela CETESB, a Indústria de Acumuladores Ájax alocou seus 
trabalhadores na remoção de parte da terra (5 cm) das ruas de 90 quadras e de quintais do 
Jardim Tangarás, bairro próximo à unidade metalúrgica da empresa. Neste bairro mora a 
maior parte das quase 300 crianças contaminadas por chumbo. A terra retirada da superfície 
foi levada para uma área isolada do pátio da indústria. 

4.7 POTENCIAL AGRÍCOLA 

4.7.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A APA Municipal Rio Batalha abrange a totalidade da área da bacia hidrográfica do rio 
Batalha em território bauruense, que consiste em uma superfície bruta de aproximadamente 
54.620ha, dos quais 3.450ha são compostos de áreas urbanas e periurbanas da cidade de 
Bauru. Tendo em vista que a área dessa APA corresponde a cerca de 80% do território 
municipal, a ATE – Transmissora de Energia S.A. optou por apresentar dados, informações, 
mapas e análises enfocando todo o município, discriminando, quando possível, sua relação 
com aquela unidade de conservação. 

As fontes consultadas para a descrição do potencial agrícola do município de Bauru 
foram as seguintes:  

• Dissertação de Mestrado “Diagnóstico de processos erosivos lineares 
associados a eventos pluviosos no município de Bauru-SP” elaborada por 
Gerson Salviano de Almeida Filho, efetuada em programa da Escola de 
Engenharia Civil da UNICAMP; 

• Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Tietê/Batalha - UGRHI 16 / CBH – TB Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Tietê/Batalha, 1999; 
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• “Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos e estabelecimento de 
diretrizes técnicas para a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Tietê 
- Jacaré” - Relatório Final Nº 40674 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - 
Jacaré - CBH-TJ / Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, 1999; 

• KOFFLER, Natálio F., “Uso das Terras da Bacia do Rio Bauru (SP): situação 
atual e potencialidade agrícola”. Mimesis, Bauru, 1996: este estudo apresenta 
o mapeamento realizado a partir de imagem TM do satélite Landsat-5. A 
potencialidade de uso agrícola foi avaliada através de um SIG (SAMPA 2,0) 
desenvolvido por pesquisadores da UNESP. O confronto entre o uso 
potencial e o uso real da terra na bacia, possibilita identificar e quantificar as 
áreas utilizadas adequadamente e aquelas usadas abaixo ou acima da 
intensidade máxima recomendada. 

• Diagnóstico do Valor da Produção e da Produtividade nas Regionais 
Agrícolas do Estado, 2000, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - 
CATI, 1999. 

• Levantamento das Unidades de Produção Agrícola do Estado de São Paulo, 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, 1997. 

• Diagnóstico Sócio-Ambiental da APA Rio Batalha, Empresa ATE – 
Transmissora de Energia S.A., outubro de 2004. 

4.7.2. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO 

Quanto à ocupação da área rural do município, segundo o Diagnóstico Ambiental 
elaborado pela ATE – Transmissora de Energia S.A. - de um total de 51.252ha de terras, 
cerca de 70,3% são ocupadas com pastagens (63% pastagens plantadas e 7,3% pastagens 
naturais), 15,5% com matas e florestas (6,6% naturais e 8,9% artificiais), 10,5% com 
lavouras (4,7% permanentes, 4,6% temporárias e 1,2% em descanso), 3,6% com terras 
inaproveitáveis e apenas 0,1% com terras produtivas não utilizadas. Já os índices paulistas 
e regionais de utilização das terras, apresentam maiores percentuais de ocupação com 
lavouras (31,7% e 30,7%) e menores percentuais de ocupação com pastagens (52,2% e 
53,3%), respectivamente. 

Para a análise da estrutura fundiária do município, foi utilizada a seguinte classificação 
dos estabelecimentos rurais de acordo com suas dimensões: 

• área inferior a 10 hectares: mini-estabelecimentos; 
• área entre 10 e 50 hectares: pequenos estabelecimentos; 
• área entre 50 e 100 hectares: médios estabelecimentos; 
• área entre 100 e 500 hectares: grandes estabelecimentos; 
• área igual ou superior a 500 hectares: macro estabelecimentos. 

Em Bauru, predominam pequenos estabelecimentos (42,9%), seguidos por 
miniestabelecimentos (30%). Entretanto, os macroestabelecimentos, que representam 7,3% 
do número de unidades, ocupam, sozinhos, 51,4% da área rural do município, indicando a 
alta concentração de terras em grandes propriedades. A situação é semelhante à da Região 
Administrativa de Bauru e à do Estado de São Paulo, onde um reduzido número de 
propriedades concentram os maiores percentuais de área, enquanto pequenos e 
miniestabelecimentos, em maioria absoluta de unidades, compartilham o restante do espaço 
rural. 

Quanto á condição dos produtores rurais do município, nos 372 estabelecimentos 
rurais, 79,3% são proprietários das terras; 15,3% são arrendatários; 4,6% são ocupantes e 
0,8%, parceiros. 
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No entanto, em Bauru, o loteamento de grandes fazendas em unidades menores, 
como chácaras e condomínios residenciais, vem proporcionando uma mudança no perfil dos 
estabelecimentos rurais do município.  

As Chácaras Reunidos Santa Maria, com 650 unidades, e os sítios situados no 
entorno de Tibiriçá, ambos no perímetro da APA do Rio Batalha, são exemplos dessa nova 
forma de ocupação. 

4.7.3. OCUPAÇÃO AGRÍCOLA ATUAL 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo elaborou um 
Diagnóstico do Valor da Produção e da Produtividade nas Regionais Agrícolas do Estado.  

Um dos instrumentos utilizados pela Secretaria para a produção deste diagnóstico, foi 
o Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária – LUPA, elaborado pelo CATI. 

Para comparar a produção primária, seja de origem vegetal ou animal, nas diferentes 
regionais utilizou-se seu valor em Reais. Trabalhou-se também com o valor da produção por 
hectare, obtido pela divisão do valor da produção pela área agricultável de cada regional 
(produtividade) . 

O Estado de São Paulo é dividido em 40 EDRs (Regionais Agrícolas) e os produtos 
analisados são os referentes às Câmaras Setoriais da CODEAGRO - Coordenadoria de 
Desenvolvimento dos Agro-negócios: cana-de-açúcar, citros, carne bovina, leite, carne de 
aves, café, ovos, milho, hortaliças, soja, frutas, carne suína, batata, algodão, feijão, arroz, 
mandioca, trigo. 

Os valores analisados referem-se ao ano agrícola 1998/99. 
Os resultados mostraram que o valor da produção por produtos indica que os produtos 

de origem vegetal representam de 70 a 75% do valor do Estado de São Paulo, enquanto 
que os produtos de origem animal representam de 25 a 30%. Em algumas Regionais a 
distribuição do valor dos produtos de origem vegetal e animal tem características bem 
específicas. 

Os produtos cana-de-açúcar e citros responderam na safra 1998/99 por 35% do valor 
da produção do Estado e nas 2 safras anteriores por 47%. A redução na última safra deve-
se a crise desses 2 setores. 

Observou-se ainda, que a pecuária de corte e leite respondem por 50% do valor da 
produção animal do Estado e como essas atividades são exploradas de maneira extensiva, 
com pequeno uso de tecnologia, estes segmentos estão abertos para avanços de 
produtividade e produção. É bom lembrar que, 55% das áreas agricultáveis do Estado de 
São Paulo são ocupadas por pastagens. 

Os grãos representam 10% do valor da produção do Estado que é um grande 
importador, porque produz 50% do consumo. Existe um grande potencial para expansão da 
produção de grãos utilizando a tecnologia do Plantio Direto na Palha na integração 
agricultura-pecuária. 

O segmento de hortaliças e frutas representa 8% do valor da produção e é a 
alternativa com enorme potencial para expansão considerando a conscientização da 
população para importância da alimentação natural com fibras, sais minerais, vitaminas e 
açúcares. Nesses segmentos é muito promissora a possibilidade de geração de trabalho e 
renda devido a agregação de valor aos diferentes produtos nas próprias regiões produtoras. 

As Regionais com maior produtividade (renda por hectare) apresentaram atividades 
diversificadas e caracterizaram-se por atividades intensivas, como avicultura, horticultura e 
fruticultura. 

A Regional de Bauru ficou em 29o lugar, entre as 40 EDRs, no hanking de valor médio 



                                                       

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

90

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

anual (em Reais) de produção agrícola, para as safras de 1997, 1998 e 1999, auferindo um 
montante de R$169.858.159,79 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e cinqüenta e 
oito mil, cento e cinqüenta e nove Reais e setenta e nove centavos), que responde por 
1,67% do valor médio total da produção agrícola do Estado de São Paulo. 

A avaliação da Secretaria de Estado apontou para a importância de se discutir, em 
nível municipal e regional, a diversificação e intensificação das atividades como opções para 
aumentar a produtividade. Cada Regional tem sua característica edafoclimática e sua 
vocação, mas as exigências da competitividade implicam em ajustes e compatibilizações 
necessários, em maior ou menor grau, a todas elas. Concluiu-se neste estudo que é preciso 
articular o processo participativo nos municípios, com a valorização do espaço rural segundo 
o moderno conceito do agronegócio, além da necessidade de integração entre os 
segmentos das cadeias produtivas. 

A Secretaria ponderou ainda que, quando se focaliza e analisa o Estado de São Paulo 
e suas 40 regionais agrícolas, (que podem ser agrupadas em macro regiões), pode-se ter 
uma idéia concreta da dimensão do Estado e de sua imensa potencialidade para produção 
agropecuária. 

O desafio é transformar o Estado num pólo de uso de alta tecnologia para produção de 
alimentos, fibras e energia, e dotá-lo de potencial, através do manejo apropriado de suas 
terras e de investimentos em infra-estrutura e recursos humanos, para produzir grãos e 
proteínas atingindo a auto-suficiência, e produzir frutas tropicais, temperadas, exóticas e 
hortaliças para atender aos mercados interno e externo. 

 O estudo considerou que a agricultura de São Paulo está inserida no contexto da 
globalização e, cumprindo requisitos de trabalhar com a cadeia produtiva e não com os 
produtos e de pautar-se pelas regras da competitividade, com qualidade certificada, estará 
apta a cumprir seu papel econômico, social e ambiental. 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo concluiu que “o 
agronegócio é o negócio do Estado de São Paulo e este é o único caminho para resgatar o 
orgulho dos paulistas por sua agricultura.”. 

Quanto à Regional Agrícola de Bauru, esta é constituída por 15 municípios, conforme 
pode ser verificado no mapa esquemático da Figura 10. O levantamento de campo foi 
realizado pelos técnicos e funcionários da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – 
CATI, para os anos de 1995 e 1996, e os resultados estão apresentados no Quadro 43 e 
Quadro 44. 
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Figura 10 - Municípios constituintes da regional Agrícola de Bauru-SP 

 
Quadro 43 - Estatísticas agrícolas, Regional Agrícola de Bauru, Estado de São Paulo, 

1995/96 
ITEM UNID. N° DE 

UPAS 
MÍNIMO 

(ha) 
MÉDIA1 

(ha) 
MÁXIMO 

(ha) TOTAL (ha)

Distância à sede do município km  x 1 14,92 118  x 
Área total ha  5.248 0,20 116,31 13.580,80  610.373,20 
Área com cultura perene ha  1.325 0,10 17,00 1.045,00  22.524,90 
Área com cultura semi-perene ha  2.298 0,10 32,03 3.315,80  73.594,50 
Área com cultura anual ha  1.475 0,10 9,95 480,00  14.676,40 
Área com pastagem  ha  4.730 0,10 78,56 3.241,90  371.565,80 
Área de reflorestamento ha  1.348 0,10 40,76 11.308,20  54.945,00 
Área de vegetação natural ha  2.272 0,10 22,94 1.323,20  52.121,10 
Área inaproveitada ha  1.277 0,10 4,78 300,00  6.109,50 
Área inaproveitável ha  952 0,10 8,90 1.300,00  8.474,50 
Área complementar ha  4.865 0,10 1,31 181,70  6.361,50 
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Quadro 44 Área cultivada, Regional Agrícola de Bauru, Estado de São Paulo, 1995/96 

(em hectares) 
CULTURA N° DE 

UPAS 
MÍNIMO 

(ha) 
MÉDIA1 

(ha) 
MÁXIMO 

(ha) 
TOTAL 

(ha) 
Braquiária  3.824 0,10 82,85 3.191,90  316.817,70 
Cana-de-açúcar  2.041 0,10 34,86 3.315,80  71.140,70 
Eucalipto  1.322 0,10 26,59 4.522,80  35.155,10 
Outros capins  662 0,20 31,35 1.124,50  20.751,20 
Pinus  38 0,10 520,66 10.630,00  19.785,20 
Milho  1.238 0,10 10,02 480,00  12.399,80 
Laranja  500 0,10 18,20 737,00  9.101,00 
Café  530 0,10 12,83 834,80  6.801,70 
Capim-colonião  20 2,00 77,83 300,00  1.556,60 
Amora (bicho-da-seda)  213 0,30 7,26 70,70  1.547,00 
Seringueira  33 1,00 46,20 405,00  1.524,60 
Mandioca  255 0,10 5,75 650,00  1.465,20 
Capim-napier  381 0,10 2,98 130,00  1.136,60 
Limão  115 0,10 9,35 586,00  1.075,00 
Arroz  217 0,10 4,25 186,90  922,50 
Algodão  25 1,00 32,59 193,50  814,80 
Tangerina  129 0,10 6,25 100,00  806,40 
Abacaxi  15 0,50 51,75 145,20  776,20 
Abacate  31 0,10 18,53 125,00  574,30 
Capim-jaraguá  8 3,00 54,46 252,90  435,70 
Sorgo  21 0,10 15,47 172,00  324,90 
Abóbora  63 0,10 4,83 44,40  304,40 
Banana  44 0,10 6,69 224,60  294,40 
1 A média refere-se à média com a característica, isto é, à média das UPAs que possuem a cultura. 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA 
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Quadro 45 - Outras estatísticas agrícolas, Regional Agrícola de Bauru, Estado de SP - 
1995/96 

ÍTEM  N° DE UPAS  PERCENTUAL 
Produtor faz parte de cooperativa de produtores 985 18,77 
Produtor faz parte de associação de produtores 740 14,10 
Produtor faz parte de sindicato de produtores 1.123 21,40 
Não utiliza assistência técnica 2.517 47,96 
Utiliza somente assistência técnica governamental 1.306 24,89 
Utiliza somente assistência técnica privada 976 18,60 
Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada 449 8,56 
Dispõe de comunicação telefônica (celular ou fixa) 778 14,82 
Utiliza crédito rural 280 5,34 
Utiliza escrituração agrícola 1.409 26,85 
Dispõe de energia elétrica para uso residencial (gerada ou 
adquirida) 

4.001 76,24 

Dispõe de energia elétrica para uso na atividade agrícola (gerada 
ou adquirida) 

2.672 50,91 

Utiliza computador nas atividades agropecuárias 206 3,93 
Faz análise de solo 2.216 42,23 
Faz calagem, quando necessário 2.361 44,99 
Utiliza adubação orgânica/verde, quando necessário 1.541 29,36 
Utiliza práticas de conservação de solo, quando necessário 2.933 55,89 
Utiliza sementes melhoradas 1.909 36,38 
Utiliza plasticultura 105 2,00 
Utiliza inseminação artificial 99 1,89 
Utiliza confinamento de bovinos 233 4,44 
Utiliza pastejo intensivo 672 12,80 
Utiliza mineralização 3.862 73,59 
Utiliza vermifugação 3.895 74,22 
Proprietário sem instrução ou com instr. incompleta 602 11,47 
Proprietário com antigo primário completo 1.630 31,06 
Proprietário com 1° grau (ou antigo ginasial) completo 728 13,87 
Proprietário com 2° grau (ou antigo colegial) completo 904 17,23 
Proprietário com curso superior completo 1.384 26,37 
Proprietário residente na própria UPA 1.190 22,68 
Número de UPAs com arrendatários 1.114 21,23 
Número de UPAs que utilizam trabalhadores temporários 2.216 42,23 
Número de imóveis que se estendem por mais de um município 131 2,50 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Projeto LUPA 
 
Dos dados apresentados verifica-se que a Regional de Bauru ocupa 55,31% de seu 

território agrícola com pastagens, 11,66R% com cana-de-açúcar, 9% com eucaliptos e 
pinus, e o restante com as demais culturas, incluindo milho, laranja e café. 

 
Todos os diagnósticos efetuados para avaliar o potencial agrícola de Bauru 

consultados pela equipe técnica do presente trabalho, apontaram para a condição de 
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degradação dos solos do município devido à não utilização de práticas conservacionistas 
pelos pecuaristas locais. Assim, recomenda-se, também no presente relatório a integração 
agricultura-pecuária. Essa integração, segundo o CATI, consiste na aplicação de um 
conjunto de técnicas agronômicas, como o Plantio Direto na Palha (PDP), que visa 
aumentar o volume, o valor e a diversificação da produção de grãos, tubérculos, fibras, 
palhas, carne e leite. Ao mesmo tempo, propiciará ganhos na fertilidade e conservação do 
solo, conseguindo-se estabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. 

Dentre os produtos de lavoura temporária em Bauru, destaca-se a cana-de-açúcar, 
com uma produção anual de 15.700 toneladas em 160ha de área plantada (IBGE, 1996). 

Os demais produtos da lavoura temporária apresentam baixos rendimentos, como a 
mandioca (6.883kg/ha), o milho em grão (1.613kg/ha) e o arroz em casca (1.491kg/ha), 
todos menores do que as médias estaduais. Entre esses produtos, o milho ocupa, em 1996, 
a maior área de plantio, de 681ha. Há ainda em Bauru, o cultivo de hortaliças como alface, 
cenoura, tomate, pimentão e beterraba, sobretudo para o atendimento ao mercado interno. 

O café em coco, a laranja, a tangerina e o maracujá são os produtos da lavoura 
permanente que mais se destacam no município de Bauru. O café apresenta o maior 
rendimento (1.663kg/ha), superando a proporção estadual (1.588kg/ha). A laranja, o 
maracujá e a tangerina, entretanto, mantêm rendimentos inferiores aos das médias de São 
Paulo e da Região Administrativa de Bauru. Dessa categoria, o produto que ocupa a maior 
área de cultivo é a laranja, com 1.095ha.  

Os estudos consultados, unanimemente, apontaram para os seguintes fatores como 
limitantes ao desenvolvimento agrícola do município: 

• Seus solos são predominantemente arenosos e de baixa fertilidade natural, 
razão pela qual as terras que foram utilizadas para cultivos intensivos, 
notadamente o café, vêm sofrendo esgotamento ao longo das últimas 
décadas e sua ocupação tem sido substituída por pastagens; 

• A região do município de Bauru é considerada como uma das mais críticas do 
Estado de São Paulo quando à sua suscetibilidade natural à deflagração de 
processos erosivos (IPT, 1997). 

Apesar das limitações mencionadas, registra-se a existência de uma significativa 
atividade agropecuária, especialmente na área da APA Rio Batalha.  

Kofler (1996) em seus estudos concluiu que a maior parte da bacia do Rio Batalha 
apresenta condições ambientais favoráveis para utilização agrícola, predominando a 
disponibilidade de terras para culturas de ciclo longo, como cana-de-açúcar e frutíferas em 
geral (46,1%) e pastagem (35,6%). As áreas com potencial para culturas de ciclo curto são 
pouco expressivas, correspondendo a apenas 1,6% da área total. 

Neste sentido, o autor mostrou que cerca de um terço (33,33%) da área da bacia do 
rio Batalha encontra-se com uso adequado ao seu potencial; 46,9% encontra-se sub-
utilizada e 18,8% está sendo explorada com usos acima do potencial. 

Instalada no norte do município, no limite da APA Rio Batalha, há uma fazenda de 
laranja da Citrovita, uma das maiores indústrias produtoras e exportadoras de sucos do 
Brasil. Outras culturas perenes, como abacaxi, limão e abacate, também figuram entre os 
cultivos importantes do município. O abacaxi da região, a que mais produz no Estado de 
São Paulo, é considerado de nível exportação. 

A avicultura praticada na região de Bauru contribui, de modo significativo, para 
produção nacional. O efetivo animal mais expressivo, tanto em Bauru quanto no Estado de 
São Paulo, é o de aves, com 132,7 mil unidades, representando 70% de todo o efetivo. A 
avicultura se consolidou na região do centro-oeste paulista como uma de suas atividades 
mais rentáveis e produtivas, estando voltada tanto para o abastecimento do mercado 
nacional quanto para as exportações. O rebanho bovino vem em segundo lugar, com 46,6 
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mil cabeças. Em menor número, registram-se ainda em Bauru, rebanhos suíno, ovino, 
eqüino e caprino. 

Os estudos consultados sobre o potencial agrícola do município de Bauru, 
apresentaram as seguintes constatações de ordem geral: 

• A estrutura geológica do município de Bauru esculpida em arenitos 
predominantes do Grupo Bauru – Formações Adamantina (arenitos 
cretáceos) e Marília (arenitos pouco coerentes), combinada com a feição 
geomorfológica constituída de colinas amplas e médias e à alta pluviosidade 
característica da região, dotam os solos municipais de significativa 
suscetibilidade natural à erosão, prejudicando quaisquer iniciativas para usos 
agrícolas; 

• Em Bauru, a erosão é provocada pela ação conjunta das águas superficiais e 
subterrâneas. O nível d'água está normalmente a poucos metros de 
profundidade (10 a 20) nas porções de encosta e sopé das vertentes. A 
circulação da água é livre e praticamente contínua, sendo comum a presença 
de níveis d'água em posições muito elevadas, em função de camadas 
argilosas e siltosas presentes dentro do arenito. A combinação destes fatores 
leva ao desenvolvimento das mais variadas formas de erosão nesta região, 
desde a laminar até as grandes boçorocas. 

• O baixo nível de fertilidade natural dos solos arenosos, predominantes no 
município, uma vez que predominam no município de Bauru os Latossolos 
Vermelho Escuro, textura média e os Podzólicos Vermelho Amarelo, textura 
arenosa/média.  

• Os Latossolos vermelho escuro textura média são solos espessos, porosos e 
bem drenados, bastante homogêneos, facilitam a absorção e circulação das 
águas pluviais, atenuando o escoamento superficial e a conseqüente 
formação de erosões, que ocorrem quando induzidas pela ação antrópica. Em 
virtude da textura média, por vezes arenosa, e das longas rampas onde 
ocorrem estes solos, a erosão laminar é bastante intensa, sendo comum a 
formação de sulcos. Ocorrem ainda ravinas de grande porte e até mesmo 
boçorocas, quando as erosões atingem o lençol freático. 

• Os solos Podzólicos Vermelho Amarelo textura arenosa/média compreendem 
solos minerais não hidromórficos com horizontes B textural (CAMARGO et al., 
1987). São normalmente profundos, tendo como característica principal a 
presença de contrastes texturais importantes entre os horizontes A e B, com 
limites e transições abrúpticas, sempre associados a relevos de colinas 
médias e morrotes. Com essas características, os solos são altamente 
suscetíveis à erosão laminar e linear. A estrutura dos solos Podzólicos, em 
que o horizonte A mais arenoso se sobrepõe a um B argiloso, cria condições 
de contraste de permeabilidade, de modo que as águas da chuva 
concentram-se no horizonte superior, criando condições favoráveis de erosão. 

• Foi constatada, em Bauru, uma maior tendência de erosão linear em solos 
Podzólicos que em Latossolos. Assim o maior número de ocorrências de 
processos erosivos dá-se em solos Podzólicos, embora as boçorocas de 
maior dimensão tenham se desenvolvido em Latossolos. 

• A inadequação atual da condução e manejo de lavouras e pastagens pela 
maioria dos proprietários de terras do município, sem a adoção de práticas 
conservacionistas, causa a degradação da qualidade dos solos locais; 

• A poluição e contaminação de águas superficiais prejudicam o uso da água 
para dessedentação animal e uso nos cultivos hortifrutigranjeiros; 
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• A natureza predominantemente urbana da vocação econômica de Bauru tem 
esvaziado as áreas rurais do município, que não apresentam atrativos 
comparativos que sejam capazes de segurar as famílias no campo. 

• As principais ações antrópicas praticadas em Bauru, que resultaram em 
agressões aos solos rurais são: 

– retirada da cobertura vegetal, seguida pela queimada; 
– agricultura praticada sem procedimentos de manejo e conservação dos 

solos, tais como plantio morro abaixo, rotação de culturas, etc.; 
– formação de pastos com alta densidade de animais, proporcionando um 

excessivo pisoteio em determinadas direções, formando trilhas e sulcos; 
– divisa de propriedades e culturas, perpendicular às curvas de nível; 
– aberturas de estradas e carreadores sem o devido cuidado na execução 

de obras de drenagem para coletar e transportar águas pluviais; 
– execução de loteamentos sem implantação da infra-estrutura. 

As conclusões dos estudos consultados mostram que a suscetibilidade natural à 
deflagração de processos erosivos, presente no município de Bauru, aliada ao manejo 
inadequado dos solos e à escolha de culturas que apresentam incompatibilidade com os 
respectivos tipos de solos, têm dotado o campo bauruense de significativa dose de 
fragilidade. 

Os estudos lembram ainda que a bacia do Rio Batalha constitui área de captação de 
água para abastecimento da cidade de Bauru, atendendo a mais de 50% da população 
urbana e que a produção de água na estação de tratamento é freqüentemente prejudicada 
pelo assoreamento da represa de captação causado pelos sedimentos originados dos 
processos erosivos atuantes na bacia. 

Os autores concordam que a proposta básica para a recuperação do pleno potencial 
agrícola da bacia do rio Batalha é a de proteger os recursos naturais da área através da 
adequação do uso da terra às características ambientais disponíveis. 

As recomendações sugeridas para o controle dos processos erosivos no âmbito dos 
estudos consultados são consensuais e correspondem aos seguintes empreendimentos: 

• Realizar estudos mais detalhados sobre os processos de erosão laminar e 
linear nas áreas rurais, notadamente nas encostas com uso agrícola; estudos 
hidrossedimentológicos detalhados sobre os processos de assoreamento nas 
sub-bacias, e estudos dos impactos ambientais gerais causados pelo 
problema; 

• Ampliar o programa de combate à erosão por microbacias, considerando-o 
um projeto prioritário e estratégico para a implantação de uma política de 
desenvolvimento sustentável no município; 

• Criar programas de educação, esclarecimento e treinamento com relação à 
conservação e manejo adequado dos solos, voltado aos agricultores locais;  

• Definir tratamento para os trechos críticos das estradas vicinais, por meio de 
práticas conservacionistas específicas e construção de estruturas para 
captação e retenção de águas pluviais; 

• Nas áreas críticas, como margens de cursos d’água e encostas, prever 
recuperação de cobertura vegetal, de modo a impedir o aporte de sedimentos 
às drenagens; 

• Iniciativas governamentais visando o estímulo e investimento em tecnologia 
para o direcionamento de uma produção agrícola municipal compatível com o 
potencial natural do meio ambiente; 
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• Empreender projetos de conservação e manejo adequado de solos, visando 
minimizar as perdas de terras férteis por erosão e reduzir os custos com a 
manutenção da fertilidade dos solos, importantes para a manutenção das 
atividades agropecuárias da região. 

4.8 MEIO BIÓTICO  

4.8.1. FLORA 

As principais unidades fitogeográficas que ocorrem no município de Bauru são as 
formações de Floresta Estacional Semidecidual e de Cerrado, além das zonas de contato 
entre esses dois domínios (VELOSO et al., 1991), especialmente na porção sudeste do 
município. 

A Floresta Estacional é caracterizada por vegetação condicionada por 2 estações 
climáticas anuais: uma bastante chuvosa (verão); outra com seca e frio (inverno), causando 
seca fisiológica.  

O Cerrado é formado pelo conjunto de formações vegetais de aspectos e fisionomia 
variáveis, principalmente de árvores baixas e retorcidas que se misturam a um exuberante 
estrato herbáceo rasteiro. Conforme Mário Guimarães Ferri "em sentido genérico, o cerrado 
é um grupo de formas de vegetação que se apresenta segundo um gradiente de biomassa". 

Tanto na Floresta Estacional quanto no Cerrado existe uma variada composição 
florística que permite a distinção em diversas formações. Com base em critérios altitudinais, 
latitudinais e de ocorrência em planícies aluviais, foram estabelecidas para a Floresta 
Estacional Semidecidual quatro formações no Brasil. Já para o Cerrado, a densidade, a 
altura e a porcentagem de cobertura de espécies arbustivo-arbóreas são os critérios mais 
utilizados para a diferenciação das formações que variam, continuamente, desde campos 
abertos até Cerradões de porte quase florestal.  

Em todo o Brasil, a Floresta Estacional Semidecidual foi, provavelmente, o 
ecossistema mais devastado. Por estar localizado nas regiões mais populosas e geralmente 
associado a solos com altos índices de fertilidade, o avanço da fronteira agrícola 
praticamente dominou esta forma de vegetação, considerando ainda a existência de 
grandes populações de espécies de madeira consideradas nobres e, portanto, 
representando altos valores econômicos.  

Em São Paulo, a distribuição dessa formação concentrou-se, principalmente, nos 
domínios da Depressão Periférica Paulista, dando lugar, em algumas partes mais elevadas 
da depressão, com características próprias, a pequenas manchas de Cerrado. O gênero que 
a caracteriza, principalmente no oeste do Estado de São Paulo, é o Aspidosperma spp., com 
seu ecótipo A. polyneuron – a peroba-rosa (IBGE, 1992). 

A cobertura florestal primitiva do Estado de São Paulo, que chegou a recobrir 88% do 
território paulista, foi reduzida a cerca de 13,4%, segundo levantamento de KRONKA et. al 
em 1993. Atualmente o quadro é ainda mais preocupante, já que, mesmo com o 
aprimoramento da legislação ambiental, a taxa de destruição ainda é muito elevada. O ritmo 
intenso, veloz e desordenado de ocupação tem pressionado os ecossistemas naturais, 
resultando, inevitavelmente, na redução da biodiversidade. 

O mesmo quadro ocorre com o Cerrado, que hoje está presente em apenas 1% da 
área do Estado de São Paulo. Trabalhos como o de Kronka et al. (1998) evidenciaram uma 
redução de 87% nas áreas de Cerrado somente no período de 1962 a 1992. Atualmente, 
esse ecossistema está representado por pequenos fragmentos bastante isolados, imersos 
numa paisagem dominada pela agricultura e por grandes centros urbanos. Os 
remanescentes concentram-se, basicamente, em um reduzido número de Unidades de 
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Conservação, que abrigam, de forma precária, o que restou da biodiversidade original.  
No município de Bauru, o quadro atual dos remanescentes naturais segue o mesmo 

padrão verificado para o Estado de São Paulo como um todo. KRONKA et al, 1993 apontam 
reduções drásticas na vegetação natural. A acelerada degradação das formações florestais 
nas últimas décadas é evidente, e o principal fator responsável por ela foi à expansão da 
fronteira agrícola, principalmente a cultura cafeeira, seguida pela canavieira. 

A conseqüência direta dessa devastação foi a fragmentação da vegetação. O que 
resta da vegetação, atualmente, são fragmentos de dimensões variadas em diversos 
estados de degradação, isolados uns dos outros. Essas “ilhas de vegetação”, em geral, são 
de pequenas dimensões e circundadas de terras agrícolas. A vegetação ciliar também é 
outro tipo de fragmento ocorrente no município e que, ainda que degradada e pouco 
extensa, acompanha grande parte da drenagem do rio Água Parada. 

A conseqüência antrópica sobre essas “ilhas de vegetação” é o desenvolvimento de 
processos ecológicos que resultam numa diversidade menor, mortalidade de espécies entre 
outros, que caracterizam o “efeito de borda”.  

Remanescentes florestados 
Em Bauru, os principais remanescentes concentram-se na parte sudeste do município, 

na Área de Proteção Ambiental Municipal Vargem Limpa–Campo Novo, que envolve áreas 
do campus da UNESP e do Instituto Lauro Souza de Lima, e na área do Jardim Botânico, 
que formam um polígono contínuo pertencente à bacia do rio Bauru.  

Essa área é tipicamente um ecótono, onde predomina o Cerradão e nos fundos de 
vale, em solos mais úmidos, ocorre a Floresta Estacional Semidecidual. Segundo 
PINHEIRO (2000), essas áreas somam 628 hectares protegidos, com algumas áreas 
degradadas por pressões antrópicas externas, como a ação de posseiros, retirada de 
madeira e incêndios. 

A vegetação herbácea predominante nessas áreas de Cerradão são gramíneas dos 
gêneros Andropogon spp., Brachiaria spp. e Setaria spp. . 

No interior da mata, predominam touceiras fartas de bambus do gênero Olyra spp. e a 
pteridófita Pteridium spp., bastante comum nas bordas e em locais perturbados. 

Epífitas como bromélias Acanthostachys sp. e Aechmea sp., cactáceas Rhipsalis sp.  
e piperáceas Ottonia sp. também ocorrem com freqüência no interior da mata. Dentre as 
orquídeas epífitas e terrestres, pode-se citar a Rodriguesia decora, bastante comum. 

Toda a extensão dessa área faz parte da bacia do rio Bauru, sendo drenada por seu 
tributário Córrego Vargem Limpa, que nasce no interior da área pertencente à UNESP. 
Outras nascentes de pequenos tributários da sub-bacia do Vargem Limpa também se 
encontram nesta extensão protegida. 

Outra “ilha de vegetação” de importância considerável no município é a Estação 
Ecológica Sebastião Aleixo da Silva ou Estação Ecológica Bauru (ESEC Bauru), criada pelo 
Decreto Estadual 20.960/83. Essa Unidade de Conservação conta com 287,98 ha 
protegidos na bacia do rio Batalha, sub-bacia do Água Parada. 

Essa área caracteriza-se tipicamente como uma ilha de vegetação, cercada por 
cultivos e áreas abertas.  

A vegetação encontrada na ESEC Bauru é do tipo Floresta Estacional Semidecidual 
em estádio avançado de regeneração e, devido à grande heterogeneidade de habitas 
presentes em seu interior, como árvores altas com dossel contínuo e presença de sub-
bosque denso, pode-se dizer que o local possui potencial para abrigar diversas espécies da 
fauna.  

Na mesma sub-bacia, existe um outro fragmento interessante sob aspecto 
conservacionista devido à proteção da cabeceira de um dos afluentes do Água Parada. 
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Além disso, ele está localizado bastante próximo à ESEC Bauru (menos de 2km a oeste), o 
que favorece a implantação de um corredor ecológico unindo essas duas áreas 
remanescentes. A vegetação presente no interior deste fragmento pode ser classificada 
como Floresta Estacional Semidecidual em estádio avançado de regeneração. 

A vegetação ciliar dos pequenos riachos que drenam diretamente para o rio Batalha 
(i.e., riacho Água do Cedro, Água da Leopoldina, Água do Paiol) pode ser considerada 
tipicamente como brejosa, destacando-se nesse ambiente espécies de ciperáceas e 
gramíneas, em especial dos gêneros Fimbristylis sp., Rhynchospora sp. (capim-navalha), 
Scleria e Cyperus sp., entre outros. Em terrenos permanentemente inundados, destaca-se 
Typha angustifolia (taboa).  

As matas de brejo são formadas principalmente espécies como o Calophyllum 
brasiliense, Magnolia ovata, Xylopia emarginata, Cedrela odorata e Tapirira guianensis 
(CARBONI, 2007). 

Nos outros trechos do rio Batalha, a vegetação ciliar é tipicamente arbórea, 
predominando espécies como: Figueiras (Ficus spp.), Louveira (Cyclolobium vecchii), 
Guanandi (Calophyllum brasiliensis), Ingá (Inga affinis), Canela-do-brejo (Endlicheria 
paniculata, Olho-de-cabra (Ormosia arborea), Orelha-de-negro (Enterolobium timbouva), 
Marinheiro (Guarea macrophylla e G. guidonea.), Eritrina (Erythrina crista-galli) e Tanheiro, 
entre outras). 

Na sub-bacia do Água Parada, o córrego Guabiroba também se apresenta margeado 
por vegetação ciliar brejosa e, o restante da drenagem (i.e. córrego da Figueira, São Bento, 
Rio Verde) é acompanhado por um mosaico de vegetação ciliar arbórea e brejosa. 

As matas ciliares do rio Água Parada e do Batalha, que atravessam todo o município 
de Bauru, embora bastante degradadas em sua maioria, ainda apresentam trechos 
passíveis de recuperação.  

As matas ciliares presentes na área da Área de Preservação Ambiental do Água 
Parada são de extrema importância também pelo fato de ser essa uma das alternativas de 
manancial para abastecimento futuro de água para a cidade de Bauru. 

Todos esses remanescentes são de extrema importância para o município, já que 
representam abrigos e fontes de recursos potenciais para a fauna e flora e, portanto, para a 
manutenção da diversidade biológica. 

A Resolução SEMMA 01 de 2007 cita as espécies da flora ameaçada de extinção que 
ocorrem em Bauru: 

• Família Anacardiaceae 
– Aroeira-do-Sertão (Myracroduon urundeuva Allemão), VU (BR e SP) 

• Família Apocynaceae 
– Guatambu-do-Cerrado (Aspidosperma macrocarpon Mart.), VU (SP) 

• Família Arecaceae (Palmae) 
– Butiá (Butia archeri (Glassman) Glassman), PE (SP) 
– Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) W. J. Hahn, EP (SP) 
– Palmito-juçara (Euterpe edulis Mart.), VU (SP) 

• Família Asteraceae (Compositae) 
– Aspilia floribunda Baker, PE (SP) 
– Vernonia chamissonis Less., CP (BR) 

• Família Bombacaceae 
– Embiruçu (Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A. Robyns), VU 

(SP) 
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• Família Lauraceae 
– Canela-preta (Ocotea catharinensis Mez.), VU (BR) 

• Família Leguminosae 
– Cabreúva (Myroxylon peruiferum L. f.), VU (SP) 
– Sucupira-preta (Bowdichia virgilioides Kunth), VU (SP) 

• Família Malvaceae 
– Guaxima (Pavonia garckeana Gürke), VU (SP)  

• Família Rubiaceae 
– Erva-de-rato (Psychotria capitata Ruiz & Pav.), EP (SP)  

4.8.2. FAUNA 

A maior diversidade da fauna encontra-se nos remanescentes florestados de Bauru, e 
distribui-se de acordo com os recursos oferecidos por cada tipo de ambiente. Cabe ressaltar 
que, devido a inexistência de levantamentos detalhados de fauna na região de Bauru, serão 
aqui relacionados os espécimes de fauna que possivelmente poderão ser encontradas por 
tipo de formação vegetal e não, necessariamente, identificadas em campo. 

No estrato arbóreo da Floresta Estacional Semidecidual, podem ser citadas diversas 
espécies da avifauna, como Columbídeos (pombas), Psitacídeos (maritacas e papagaios), 
insetívoros e inúmeros passeriformes. 

Nesses remanescentes, espécies arborícolas representantes de gêneros de 
herpetofauna, como Hyla sp. e Scinax sp., geralmente apresentam grande diversidade, 
podendo ser encontrados na estação reprodutiva, próximos a poças ou córregos. Ocorrem 
também lagartos e serpentes dos gêneros Enyalius sp., Polychrus sp. e Chironius sp.. 
Algumas espécies, como Bothrops moojeni, também estão associadas a esse tipo de 
ambiente, geralmente próximo a corpos dágua. 

Entre os representantes da mastofauna, o bugio preto (Alouatta caraya) é facilmente 
identificado por sua vocalização forte e audível a longas distâncias, e tem preferência por 
esse tipo de ambiente (Dornelles, 2001). Os felinos de pequeno porte, tais como Leopardus 
pardalis, utilizam os remanescentes florestais como abrigo e área de caça, porém podem 
ser observados em outros ambientes, principalmente quando há escassez de alimento. Em 
alguns casos, predam animais de criação. O tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), 
espécies de tatu e o veado-catingueiro (Mazama sp) também pode ser encontrado nesse 
ambiente. 

Nos remanescentes de Cerrado, que em Bauru são encontrados nas áreas protegidas 
no sudeste do município, formando um mosaico com a Floresta Estacional Semidecidual, o 
Inhambu (Crypturellus tataupa) pode ser ouvido com relativa freqüência, nos ambientes 
ainda preservados.  

Podem ser observados anuros que preferem áreas abertas como Eleutherodactylus 
juipoca, muitas vezes associadas a poças temporárias, como certas espécies de Hyla, 
Scinax, Leptodactylus sp. e Physalaemus sp.. Para os répteis, podem ser encontradas 
espécies dos gêneros Ameiva sp., Mabuya sp., Enyalius sp., Chironius sp. e Oxyrhopus sp.  
A Jararaca (Bothrops sp.) e a Cascavel (Crotalus sp). 

Entre os mamíferos, podem ser registrados os tatus Euphractus sexcinctus, Dasypus 
novemcinctus e D. septemcinctus. 

Em áreas de Vegetação Ciliar, aparecem espécies como as garças (família Ardeidae), 
e os martins pescadores Ceryle torquata e Chloroceryle amazona, assim como a Fluvicola 
nengeta (Lavadeira), sendo que muitas podem ser registradas em outros ambientes, 
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principalmente nas matas. 
Algumas espécies são muito comuns em ambientes alagados, mas não são exclusivas 

deles, como Vanellus chilensis (Quero-quero), Syrigma sibilatrix (Maria-faceira) e 
Thryothorus leucotis (Garrinchão-de-barriga-vermelha).  

A maioria das espécies de anfíbios é encontrada nesse ambiente, já que depende da 
água para reprodução. Os pequenos corpos temporários ou aqueles próximos às bordas de 
mata costumam ter grande e variado número de espécies (Hyla albopunctata, H. elegans, H. 
faber, H. minuta, H. polytaenia, Scinax fuscovarius, Leptodactylus fuscus, L. ocellatus, L. 
labyrinthicus e L. mystacinus). Alguns dos répteis associados exclusivamente a corpos 
d´água que podem estar presentes na região são a Jararacussu-do-brejo (Mastigodryas 
bifossatus), o Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), o Cágado-pescoço-de-cobra 
(Hydromedusa tectifera), o Cágado-de-barbicha (Phrynops geoffroanus) e o cágado-preto 
(Acanthochelys spixii), além de serpentes dos gêneros Helicops sp. e Liophis sp..  

Entre os mamíferos freqüentadores de áreas alagadas e corpos d´água, podem ser 
destacadas a Lontra (Lutra longicaudis) e a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), animais 
perseguidos pela caça predatória. Muito interessante é o mão-pelada (Procyon cancrivorus), 
que lava seus alimentos na beira de rios e córregos. Outra espécie comum é o rato-d´água 
(Nectomys squamipes), animal semi-aquático, encontrado sempre em locais próximos a 
coleções de água, assim como a cuíca-de-cauda grossa (Lutreolina crassicaudata). 

4.8.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA ANTRÓPICA 

As áreas de Lavouras, que incluem culturas de hortaliças, citricultura e cana-de-
açúcar, possuem diversidade de espécies variando de acordo com sua extensão e com o 
cultivo em questão. Áreas associadas a fragmentos de mata permitem certa mobilidade de 
determinadas espécies entre esses ambientes.  

Na avifauna, destacam-se Cambacica (Coereba flaveola), Saíra-amarelo (Tangara 
cayana) e Sanhaço-cinzento (Thraupis sayaca). Não existem espécies exclusivas nesse 
ambiente, que é utilizado por espécies de outros locais, uma vez que oferecem recursos 
para a maioria das aves. 

Os ambientes com cultivo de cana-de-açúcar, também presente no município de 
Bauru, não são propícios ao encontro de anuros. Raramente pode-se encontrar espécies do 
gênero Bufo, Leptodactylus sp., Hyla sp., Scinax sp. e Physalaemus. sp. O encontro de 
répteis nesse tipo de ambiente não é incomum, sendo que algumas espécies dos gêneros 
Tropidurus sp., Philodryas sp., Waglerophis sp. e Oxyrhopus sp. podem ser encontradas 
com relativa facilidade, além de gêneros fossoriais como Amphisbaena sp.. Espécies de 
importância médica, como Crotalus durissus e Bothrops alternatus, são bastante comuns 
nesse ambiente e causam um grande número de acidentes. Outra espécie comum em 
culturas de hortaliças é Sibynomorphus mikanii que se alimenta de lesmas e caramujos.  

Nas lavouras de citros e hortaliças, são freqüentes espécies da mastofauna que 
mostram certa tolerância à interferência antrópica, como os marsupiais (Gracilinanus 
microtarsus, Didelphis albiventris), várias espécies de morcegos, principalmente os de 
hábito alimentar frugívoro (Ex: Sturnira lilium, Carollia perspicillata e Platyrrhinus lineatus). O 
sagüi-de-tufo-preto (Callithrix penicillata), um dos primatas mais tolerantes à presença 
humana, freqüenta esse ambiente à procura de alimento, assim como o furão (Galictis cuja). 
O Sagui-de-tufo-preto possui sua distribuição desde o Maranhão, Goiás, Tocantins, leste 
dos Rios Paraíba e São Francisco e norte do Rio Tietê. Provavelmente a presença dessa 
espécie no município de Bauru foi introduzida, o que é muito comum em vários municípios a 
sul do rio Tietê e Rio de Janeiro.  

Nas áreas de Silvicultura, os anfíbios e répteis geralmente não são encontrados, 
exceto por poucas espécies de Bufo. No caso dos répteis, como muitas vezes essas áreas 
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estão adjacentes a pastagens, algumas espécies podem adentrar nesse ambiente, como, 
por exemplo: Waglerophis merremii, que tem como principal item de dieta anuros do gênero 
Bufo, Philodryas patagoniensis, que alimenta-se de pequenos roedores e Tropidurus 
torquatus, lagarto que se alimenta principalmente de invertebrados. Essas áreas 
normalmente caracterizam-se pela pobreza de oferta de recursos para a fauna e, 
conseqüentemente, pela ausência de elementos próprios. A existência de frutos secos e não 
carnosos, como na maioria das angiospermas, não oferece nem mesmo recursos 
temporários para a fauna, sendo esses ambientes, muitas vezes, mais pobres que outros 
ambientes antropizados, como pastagens e monoculturas.  

As Pastagens favorecem sua ocupação por animais de áreas abertas, como Hyla 
elegans e Eleutherodactylus juipoca. Podem apresentar grande diversidade (H. 
albopunctata, H. faber, H. pardalis, Scinax fuscovarius, várias espécies de Leptodactylus 
sp., entre outras), junto a brejos e açudes na estação reprodutiva, principalmente em áreas 
de borda de mata. Os répteis mais comuns nesse tipo de ambiente são: Ophiodes striatus, 
Philodryas patagoniensis, Waglerophis merremii, Crotalus durissus, entre outros.  

Anuros e répteis oportunistas de ampla distribuição, como as espécies dos gêneros 
Bufo sp., Ameiva sp., Hemydactylus sp., Tropidurus sp., e certas espécies do gênero Liophis 
sp. também são freqüentes. Em poças d’água, pode-se encontrar certas espécies de anuros 
em reprodução (Leptodactylus fuscus, Hyla minuta e Hyla faber). 

Entre os mamíferos freqüentadores de áreas urbanas, encontra-se o gambá, Didelphis 
albiventris, que costuma revirar o lixo das habitações humanas, e um sem número de 
roedores, que costumam entrar em residências à procura de alimentos. Os morcegos 
insetívoros (Ex: Molossus molossus e M. ater), utilizam o forro das construções humanas 
como local para abrigo e reprodução, formando grandes colônias. 

4.8.4. ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

A Resolução da SEMMA 01 de 2007 lista as espécies da fauna ameaçada de extinção 
em seu Anexo: 

• Mamíferos 
– Ordem CARNIVORA 

· Família CANIDAE 
a Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), VU (BR e SP) e EL (Bauru), 

CITES I 
b Raposinha-do-campo (Pseudalopex vetulus), EP (SP) 

· Família MUSTELIDAE 
a Lontra (Lutra longicaudis), VU (SP), CITES I 

· Família FELIDAE 
a Onça-parda (Puma concolor capricornensis), VU (BR e SP) e EL 

(Bauru), CITES I 
b Jaguatirica (Leopardus pardalis mitis), VU (BR e SP), CITES I 
c Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), VU (BR e SP), CITES I 
d Gato Mourisco (Puma yaguarondi), PA (SP), CITES II 

· Família PROCYONIDAE 
a Mão pelada (Procyon cancrivourous), PA (SP) 

– Ordem PRIMATES 
· Família ATELIDAE 
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a Bugio (Alouatta caraya), EP (SP) 
– Ordem XENARTHRA 

· Família MYRMECOPHAGIDAE 
a Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), PA (SP) 

· Família DASYPODIDAE 
a Tatu-de-rabo-mole (Cabassous unicinctus), VU (SP) 

– Ordem RODENTIA 
· Família AGOUTIDAE 

a Paca (Agouti paca), VU (SP) 
· Família DASYPROCTIDAE 

a Cotia (Dasyprocta azarae), VU (SP) 
– Ordem DIDELPHIMORPHIA 

· Família DIDELPHIDAE 
a Cuíca-lanosa (Caluromys lanatus), PA (SP)  
b Cuíca (Gracilinanus microtarsus), PA (SP) 

• Aves 
– Ordem COLUMBIFORMES 

· Família COLUMBIDAE 
a Juriti-roxa (Geotrygon violacea), VU (SP) 

– Ordem FALCONIFORMES 
· Família CATHARTIDAE 

a Urubu-rei (Sarcoramphus papa), EP (SP) 
· Família ACCIPITRIDAE 

a Gavião-do-brejo (Circus buffoni), PA (SP), CITES II 
– Ordem PASSERIFORMES 

· Família EMBERIZIDAE 
a Azulão-verdadeiro (Passerina brissonii), VU (SP) 
b Bico-de-pimenta (Saltator atricollis), VU (SP) 
c Pichochó (Sporophila frontalis), CP (SP) 

· Família Tyrannidae 
a Soldadinho (Antilophia galeata), EP (SP) 

– Ordem PSITTACIFORMES 
· Família PSITTACIDAE 

a Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), VU (SP), CITES II 
• Répteis 

– Ordem CHELONIA 
· Família CHELIDAE 

a Cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa tectifera), PA (SP) 
– Ordem CROCODILIA 

· Família ALLIGATORIDAE 
a Jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), VU (SP), CITES I 

– Ordem SQUAMATA 
· Família TEIIDAE 
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a Teiú (Tupinambis merianae), VU (SP), CITES II 
· FAMÍLIA BOIDAE 

a Salamanta (Epicrates cenchria crassus), VU (SP), CITES II 
b Sucuri (Eunectes murinus), PA (SP), CITES II 

· Família VIPERIDAE 
a Urutu (Bothrops alternatus), VU (SP) 
b Jararaca (Bothrops cf jararaca), VU (SP) 

· FAMÍLIA ELAPIDAE 
a Coral-verdadeira (Micrurus frontalis), PA (SP) 

4.8.5. PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE BAURU 

O zoológico Municipal de Bauru (demarcado pela Lei 3.480/92), foi fundado em 24 de 
agosto de1980 e conta com área física total de 10 ha. O zôo recebe mais de 150.000 
visitantes por ano e conta com um acervo de 600 animais e mais de 250 espécies. O Zôo é 
formado por uma floresta natural com preservação total de sua vegetação. Possui aquário, 
pinguinário e uma área reservada para répteis. 

Os principais objetivos do Zôo são: -Educação, Conservação, Pesquisa e Lazer. A 
principal finalidade do Zoológico Municipal de Bauru é a reprodução de espécies em 
cativeiro, principalmente aquelas em risco de extinção, de forma a assegurar a 
biodiversidade futura. 

4.9 CLIMATOLOGIA 

As características climáticas atuais do território paulista podem ser explicadas por 
fatores estáticos e dinâmicos, conforme a análise de NIMER (1977). São fatores estáticos o 
grau de radiação solar (função da latitude) e o relevo, enquanto que os dinâmicos podem 
ser abordados, inicialmente, pelas grandes células de alta e baixa pressão, que determinam 
os sistemas de circulação atmosférica. 

A região permanece a maior parte do ano sob o domínio da Frente Tropical Atlântica, 
que se constitui no principal responsável pela produção da maior quantidade de 
precipitações na região. Atua também na região, a Frente Polar Atlântica originada de um 
dos ramos do Anticiclone migratório Polar. Devem ser consideradas também, a Frente 
Equatorial Continental e Frente Tropical Continental que constituem também os elementos 
fundamentais na variação qualitativa e genética da pluviosidade. 

A classificação do clima pelo sistema Koppen (SETZER, 1966), inclui o município de 
Bauru no clima CWA , ou seja, o clima é do tipo tropical de altitude, com temperatura média 
do mês mais quente no verão acima de 22o C, e o inverno tem a temperatura média do mês 
mais frio abaixo de 18o C . 

4.9.1. CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE BAURU  

4.9.1.1. Temperatura do Ar 

Em estudos ambientais, temperatura do ar constitui-se num parâmetro de grande 
interesse. Basicamente, a temperatura do ar ambiente reflete os resultados das trocas 
energéticas entre a superfície do solo (parcial ou integralmente coberto ou mesmo nu) e a 
atmosfera, bem como dos mecanismos naturais de advecção ou transporte horizontal de ar 
frio ou quente, impostos por diversos tipos de circulações de micro, meso e larga escalas. 
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No verão, a ocorrência de temperaturas mais elevadas, conduzem à formação de 
movimentos verticais ascendentes mais pronunciados (convecção), concorrendo, portanto, 
para o transporte de poluentes presentes nos níveis mais baixos para níveis mais elevados, 
de forma mais eficiente. 

Sazonalmente, as máximas e mínimas temperaturas ocorrem, respectivamente, em 
Bauru e Duartina, apresentando o seguinte perfil: a) verão (janeiro): 25,5°C e 23,6°C; b) 
outono (abril): 24,5°C e 21,6°C; c) inverno (julho): 20,2°C e 16,6°C; d) primavera (outubro): 
24,5°C e 21,5°C. 

4.9.1.2. Precipitação Pluviométrica 

Na região, ocorrem chuvas tipicamente tropicais que se caracterizam por temporais 
violentos (trombas d ‘água) com pancadas intensas e de curta duração. Essas chuvas 
ocorrem geralmente no final da tarde ou no início da noite, devido ao forte aquecimento 
diurno. Estas chuvas são escassas nas estações de outono e inverno e concentram-se no 
perímetro primavera-verão. 

Para o município de Bauru e seu entorno, as precipitações estão associadas 
principalmente às perturbações de frentes frias e linhas de instabilidade, as quais, além de 
terem a capacidade de ocasionar chuvas, ainda intensificam a ação dos ventos regionais e 
locais, gerando turbulência e mistura na camada de ar mais próxima à superfície.  

As precipitações médias mensais na Região Sudeste atingem seus maiores valores 
nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e menores, em junho, julho e agosto. No verão, 
as fortes convecções orográficas locais e as passagens das frentes frias podem provocar 
chuvas regionalmente mais intensas e em maiores volumes diário e mensal. No inverno, 
com as temperaturas médias mais baixas e a menor evaporação, as chuvas são menos 
intensas e os volumes mensais, mais baixos. Em quase 100% dos casos, são ocasionadas 
pela passagem de massas frontais. 

As precipitações na Região Sudeste apresentam grandes variações espaciais e 
temporais, havendo marcantes diferenças sazonais, além de desvios pluviométricos ao 
longo de anos consecutivos. 

O relevo e da maritimidade também influenciam na pluviometria da região. Assim, no 
litoral, por influência da umidade do oceano e do relevo escarpado, podem ser observados 
setores com maiores totais pluviométricos ultrapassando os 2.000mm anuais. No interior, 
por sua vez, principalmente no setor norte, as precipitações são mais escassas, atingindo 
1.000 a 1.300mm anuais. 

Em Bauru, o máximo valor pluviométrico, 228,1mm, se dá no verão, e o mínimo, 
36,3mm, no inverno. 

Esses aspectos pluviométricas de Bauru, quando analisados em conjunto com as 
características de constituição, cobertura vegetal, uso e ocupação dos solos dominantes em 
cada município –– em muitos casos urbanizados e sem o necessário ordenamento territorial 
––, explicam a ocorrência e instalação dos severos processos erosivos em curso, muitos já 
em estágio de voçorocas, especialmente nas áreas de expansão urbana.  

4.9.1.3. Umidade Relativa do Ar 

É possível, ao longo de um dia, ocorrer variações significativas no comportamento da 
umidade relativa do ar em uma região em função de diversos fatores, como, por exemplo: 
insolação, nebulosidade, direção e velocidade dos ventos e precipitação pluviométrica.  

 Ventos de norte transportam calor; portanto, concorrem para a redução da umidade 
relativa do ar, apesar também de haver uma pequena contribuição das áreas vegetadas. Por 
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outro lado, os ventos procedentes do setor sul são mais frios, elevando dessa maneira a 
umidade relativa do ar, principalmente nas áreas mais próximas ao litoral. Com a ocorrência 
de chuvas e até mesmo após seu término, a umidade relativa do ar tende a aumentar 
localmente. Por conseguinte, uma série de combinações meteorológicas pode ocorrer e, de 
cada uma delas, resultar diferenciados graus de umidade relativa, dependendo, também, 
das características da superfície e do solo da área sob interesse. 

Observa-se na região de Bauru, uma pequena variação de amplitude de umidade 
relativa entre verão-inverno, da ordem de 11%. O valor máximo de umidade relativa 
corresponde a 85%, no verão. 

4.9.1.4. Evaporação 

O parâmetro evaporação se refere ao suprimento de vapor d'água para a atmosfera e 
o conseqüente aumento da umidade relativa do ar e, potencialmente, a formação de nuvens. 
Interfere também nas condições de conforto térmico e formação de névoas úmidas e 
nevoeiros. 

A demanda evaporativa para a atmosfera depende da combinação dos seguintes 
fatores: disponibilidade hídrica, saturação do ar, aquecimento e ventilação. Áreas mais 
aquecidas em regiões topograficamente acidentadas e com elevado grau de cobertura 
vegetal apresentam-se com grande potencial evaporativo, em função do alto grau de 
evapotranspiração durante as horas de brilho solar. 

Para o caso específico da região de Bauru, em uma avaliação quantitativa, podem ser 
destacadas as seguintes características principais: 

• comportamento com flutuações sazonais normais ao longo do ano; 
• hierarquização obedecendo à seguinte ordem:  

EVAP > EVAP > EVAP > EVAP 
Verão Primavera Outono Inverno 

• em Bauru, a evaporação média no verão é de 125mm e, no inverno, 49,7mm. 

4.9.1.5. Insolação 

O parâmetro insolação representa a totalização do número de incidência solar direta 
sobre a superfície. Indica a contabilização do tempo de incidência de luz solar entre nuvens 
ou mesmo em situações de céu claro. É muito útil para estudos energéticos e agronômicos.  

Quanto ao comportamento espaço-temporal da insolação em Bauru pode-se aferir: em 
Bauru, os maiores valores de insolação se dão no outono (200 horas) e os menores, na 
primavera (155 horas). 

4.9.1.6. Nebulosidade 

Refere-se especificamente à cobertura relativa do céu, considerando a abóbada 
celeste como 10/10 (dez décimos), o que significaria uma condição de céu encoberto. 

A representação do comportamento sazonal da nebulosidade, na região de Bauru , 
indica: 

• nebulosidade geral situada entre 4 e 6,5 décimos, com variação sazonal 
específica de 6,3 a 6,5 décimos no verão, de 5,9 a 6 décimos na primavera, 
de 4,5 a 4,6 décimos no outono e, finalmente, de 4 décimos no inverno; 

• amplitude máxima anual de 2,5 décimos na região de Bauru e seu entorno. 
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4.9.1.7. Ventos 

As medições de vento no nível da superfície, tradicionalmente, empregam sensores de 
direção e velocidade instalados a uma altura de, pelo menos, 10m, para evitar as 
interferências aerodinâmicas causadas pela rugosidade local. 

A atual rede de estações meteorológicas de superfície encontra-se em processo de 
modernização, haja vista que, até cerca de dois anos atrás, todas as estações existentes 
operavam de modo manual, limitando-se a três observações por dia (horários de 9, 12 e 18 
horas local), o que, para estudos climatológicos, formava uma base de dados insatisfatória. 

Para suprir as deficiências meteorológicas observacionais no Brasil, muitos estudos 
têm utilizado, com grande êxito, os produtos de Reanálise do NCEP – National Center for 
Environmental Prediction (EUA), principalmente os valores médios mensais de vento (vetor 
vento e velocidade). 

De modo geral, a circulação regional predominante no Estado de São Paulo é devida à 
influência da borda sudoeste do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, com ventos 
variando de ENE a SE em praticamente todos os meses do ano.  

Entretanto, circulações de mesoescala surgem em decorrência de aquecimentos 
diferenciais continente-oceano e montanha-vale, alterando local e temporariamente os 
regimes de ventos. A entrada de frentes frias e linhas de instabilidade influenciam 
significativamente esses regimes. 

A velocidade dos ventos em Bauru e seu entorno, de onde se percebem as seguintes 
características principais, (Fonte, xxxx):  

• em Bauru e seu entorno, os ventos apresentam uma tendência de giro 
gradual para a direção E; 

• maiores intensidades nos meses de primavera e outono, variando de 1,6 a 
1,8 m/s, entre Duartina e Arealva; 

• menores intensidades de vento no verão, variando de 1m/s, no trecho 
Pederneiras a Bariri, a 1,5 m/s entre Duartina e Arealva. 
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Figura 11 Classificação climática do Estado de São Paulo segundo Koppen (SETZER, 1966) 

Af  =  Tropical sem estação chuvosa 
Aw  =  Tropical com inverno seco 
Cfa =  Quente sem estação seca 
Cfb =  Temperado sem estação seca 
Cwa = Quente com inverno seco 
Cwb = Temperado som inverno seco 
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4.9.2. QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar encerra em si própria as inúmeras contribuições das emissões 
associadas à atividade antrópica, sendo por isso um indicador privilegiado de 
sustentabilidade. 

É nesta vertente que o Estado assume também o controle desta componente 
ambiental, regulamentando sob a forma de imposições legais a serem cumpridas pelo setor 
industrial (altura das chaminés, planos de monitoramento de emissões, entre outros). 

O monitoramento, quer das emissões, quer da qualidade do ar, associada ao 
conhecimento da capacidade dispersiva e de transporte da atmosfera permite, em última 
análise, a sua gestão de uma forma sustentada. 

O “Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo”, publicado anualmente pela 
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, representa a consolidação 
dos dados de 29 estações automáticas localizadas na Região Metropolitana de São Paulo, 
em Cubatão, em 4 municípios do interior e de 19 estações manuais em diversos municípios 
do Interior, entre eles o município de Bauru.  

Para o levantamento da qualidade do ar no município de Bauru, especificamente, 
serão utilizados os dados coletados pela CETESB, nos anos de 1997 a 2003. Tais dados 
foram obtidos a partir de medições na estação manual de Bauru, que apenas utiliza o 
parâmetro Dióxido de Enxofre, que passou a ser monitorado através de amostradores 
passivos . 

Amostradores passivos consistem em medições pontuais baseadas nas 
características de difusão molecular dos poluentes. O gradiente entre a concentração do 
poluente no ar circundante e a superfície absorvente do amostrador, onde a concentração é 
mantida a zero, dá origem à sua deslocação até à superfície absorvente onde é fixado por 
difusão molecular num absorvente químico específico. 

Os amostradores utilizados são aplicáveis ao monitoramento de longo-termo por 
períodos de 1 semana a 1 mês ou de curto-termo, de 8 a 24 horas (só para NO2 e O3).  

O monitoramento da qualidade do ar por amostradores passivos pode visar entre 
outros os seguintes objetivos:  

• Avaliação da qualidade do ar numa região ou em locais ou ecossistemas 
sensíveis (zonas desportivas, escolares, hospitalares, florestais, etc.) 

• Apoio à tomada de decisão para a implantação/alteração de infra-estruturas 
bem como avaliação e monitoramento do seu impacto. 

• Base de apoio à decisão política para a gestão da qualidade do ar em áreas 
urbanas ou industriais bem como identificação preliminar de fontes emissoras 

• Avaliação da qualidade do ar em zonas industriais bem como identificação 
preliminar de fontes emissoras. 

4.9.2.1. Monitoramento das Concentrações de Dióxido de Enxofre no Ar - Bauru, 
SP. 

O dióxido de enxofre é lançado na atmosfera principalmente pela queima de 
combustíveis fósseis tais como carvão, óleo combustível e óleo diesel. Existem evidências 
de que o dióxido de enxofre, em concentrações acima do padrão de qualidade do ar, agrava 
as doenças respiratórias preexistentes e também contribui para seu desenvolvimento. 
Sozinho, produz irritação no sistema respiratório e, absorvido em partículas, pode ter seu 
grau de agressividade potencializado. Além de danoso à saúde, o dióxido de enxofre, junto 



                                                       

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

110

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

com óxidos de nitrogênio, é um dos principais precursores da chuva ácida. É também 
responsável pela formação de sulfatos secundários que contribuem para a formação do 
material particulado na atmosfera. 

O Quadro 46 apresenta os dados coletados entre os anos de 1997 e 2003, para o 
parâmetro dióxido de enxofre no município de Bauru. 

Quadro 46 Concentração de Dióxido de enxofre no ar 
Dióxido de Enxofre-BAURU 

Ano N Média Aritmética 
µg/m3 

Máximas Médias Mensais 

1º µg/m3 2º µg/m3 

1997 12 11 15 15 
1998 12 10 14 14 
1999 11 10 23 11 
2000 9 9 11 11 
2001 12 8 10 10 
2002 12 8 16 10 
2003 12 6 9 8 

Fonte: CETESB (2003) 
N é o número de meses válidos 

Em Bauru as médias aritméticas anuais de concentração de Dióxido de Enxofre (SO2) 
estão abaixo do padrão anual de qualidade do ar, que é de 40µg/m3. Com relação à 
tendência ao longo dos anos, as concentrações de dióxido de enxofre decresceram como 
resultado principalmente do controle exercido sobre as fontes e da redução do teor de 
enxofre nos combustíveis tanto industriais quanto automotivos.  
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5. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E 
SÓCIO-ECONÔMICA 

5.1 HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO  

Até meados do século XIX, a região de Bauru figurava nos registros cartográficos 
como sertão desconhecido. A área de floresta tropical estava, então, sob domínio dos índios 
da etnia Caingangues impuseram resistência a ocupação de suas terras por um longo 
período de tempo. 

Foram posseiros os primeiros a ocupar as terras próximas ao rio de nome Bauru, 
provavelmente mineiros desiludidos com as lavouras decadentes de Minas Gerais. A partir 
de 1850 se intensificou a ocupação do oeste paulista, após a promulgação da lei que 
possibilitava o registro de terras devolutas pertencentes ao império e ocupadas por 
usucapião. Em 1893, o povoado se elevou a Distrito, e em 1910, elevado a Comarca. 

A cultura cafeeira, com seu avanço em direção ao oeste, foi a responsável pela 
ocupação da região. A introdução da cultura do café deu-se em virtude do refluxo da 
mineração e a retomada da importância das atividades agrícolas para exportação. A cultura 
do café, praticada extensivamente de forma itinerante e, necessitando de ampla 
disponibilidade de terras, foi-se apropriando de grandes áreas do interior do Estado. 

O café impulsionou outras atividades agrárias, fomentando o assentamento 
populacional na região. Aos poucos, a economia cafeeira foi se generalizando pelo oeste do 
Estado, seguida pela pecuária e culturas alimentícias e beneficiando-se da grande oferta de 
terras virgens: nesse processo teve início a ocupação da região de Bauru, a partir de sua 
porção mais ao sul – Jaú, Dois Córregos e Lençóis Paulista – no final da década de 50 do 
século XIX. 

 O município de Bauru surge em 1853, no segundo “rush” do café, em um período em 
que os preços internacionais do produto mostravam-se bastante atrativos. Resultado desse 
movimento de expansão agrícola, o povoamento dessa área guardou estreita relação com a 
implantação de ferrovias, fundamentais na determinação dos fluxos básicos de circulação da 
economia. Bauru, nó ferroviário, estrategicamente localizada, durante certo tempo foi a 
“porta de entrada do sertão”. 

Em 1905 chega a Bauru a extensão da Estrada de Ferro Sorocabana, permitindo a 
ligação do município com a capital e o porto de Santos. Em 1916 a Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, que desde 1987 chegara até Jaú, finalmente atinge Bauru. 

Em suma, a frente cafeeira e a expansão ferroviária são os dois fatores que, 
combinados, tiveram importância fundamental para o surgimento e desenvolvimento de 
novos municípios na região, tanto que em meados da década de 30 já estava praticamente 
completo o quadro das cidades que existem atualmente. 

Bauru vai-se definindo como centro regional graças às ferrovias e à diminuição da 
importância econômica de Jaú, onde o esgotamento do solo afetou negativamente o 
rendimento das plantações de café, ao longo dos anos. Torna-se ampla a sua área de 
influência, pois não só concentra a produção agrícola a ser embarcada para a capital e para 
o porto de Santos, como também recebe grande número de migrantes que a expansão 
agrícola (café, algodão e pecuária) atrai para a região. Esse incremento populacional se 
traduz em maior demanda por alimentos, bebidas industrializadas e outras manufaturas 
(tecidos, calçados etc) e também por serviços urbanos. 
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Desta forma, foram-se desenvolvendo atividades do setor industrial e do terciário, de 
apoio a agricultura, aos migrantes em trânsito e à população ali fixada. Diferente de outras 
regiões cafeeiras, a indústria local nunca se projetou fortemente em relação à produção rural 
e atendimento do consumo final. O que caracterizou historicamente o município de Bauru foi 
sua condição de pólo terciário, centralizando atividades comerciais, financeiras, de serviços 
e administrativas. 

Com o início do período de implantação das rodovias, Jaú e Bauru perderam força 
como receptores de migrantes. No entanto, Bauru mantém-se como centro urbano de maior 
expressão, apresentando alta taxa de urbanização para a época, da ordem de 51,5% pelo 
Censo Demográfico de 1934. A crise do café, que se manifestou no final dos anos 20, 
provocou impactos negativos na região, no entanto a existência e expansão da pecuária e 
de outras culturas agrícolas, sobretudo algodão, conseguiram atenuar a dimensão desses 
impactos. Embora com dinamismo diminuído, Bauru manteve sua economia em crescimento 
nos anos 30, pois os efeitos da crise foram sentidos apenas na década seguinte, quando se 
alteraram os traços do quadro de evolução rural e urbana da região. 

Com a substituição de parte das áreas decadentes de café por algodão e pastagens, 
marcando o declínio do dinamismo da agricultura, inicia-se o êxodo rural. Os emigrantes 
dirigiram-se, sobretudo, ao norte do Paraná e ao sul do Mato Grosso. A dinâmica do 
contexto urbano, contudo, é bem diferente. Traduz-se em: expansão e crise do café; 
esvaziamento do campo, que levou parte da população rural para os centro urbanos; o 
papel integrador das ferrovias; as transformações que ocorrem nas regiões do seu entorno, 
sobretudo no norte do Paraná. 

O desenvolvimento do norte do Paraná, extensão da economia cafeeira paulista, 
dependia fortemente da região de Bauru em termos de mão-de-obra, capital e tecnologia. 
Houve então grande benefício à região, pois à medida que o Paraná não possuía 
equipamentos para comercialização e beneficiamento dos seus produtos, era obrigado a 
enviá-los a Bauru. Assim, enquanto a área rural sofria esvaziamento, as vantagens locais e 
a infra-estrutura do terciário impulsionavam a urbanização. 

Ao longo dos anos 40 o crescimento da população urbana foi superior ao decréscimo 
da população rural. Nos anos 50, a expansão do setor terciário, sobretudo as atividades 
comerciais e bancárias, sustentou um expressivo crescimento urbano, num momento em 
que o êxodo rural se atenuava, dada a manutenção das culturas de café e cana. Ao longo 
da década, a urbanização de Bauru continuou se acentuando: passou de 80,2%, em 1950, 
para 91,4% em 1960. 

Em suma, a partir dos anos 40, o crescimento de Bauru e sua urbanização em boa 
parte, passam a ser uma resposta a estímulos exógenos sobre o terciário, decorrentes do 
surgimento de novas áreas de expansão do café que a sua localização espacial e a 
disponibilidade de uma infra-estrutura de comercialização lhe permitiram capitalizar. 

5.2 EVOLUÇÃO ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

5.2.1. ANTECEDENTES 

5.2.1.1. Setor Agropecuário 

Os anos 70 foram de grande dinamismo para a agricultura paulista, marcados pelo 
avanço de seu processo de modernização que se iniciara nos anos 50 e então se consolida. 
Os efeitos recebidos pela região de Bauru foram de moderada intensidade, mantendo 
constante sua pouco significativa participação na produção agrícola estadual.  

O município de Bauru possui boa parte de suas terras inadequadas as culturas 
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agrícolas, dado seu alto índice erosivo e predominância de solos arenosos com problemas 
de fertilidade: em 1970, as culturas perenes e as temporárias ocupavam ali áreas pouco 
extensas, entre 4% e 25% da área agrária total, ou seja, da área total explorada. Além do 
mais, o mau uso do solo ao longo do processo de ocupação, intensificou seu desgaste, 
favorecendo o predomínio das pastagens. A ocupação por pastagens abriu espaço para as 
atividades pecuárias de corte. Em 1974, em função das exigências do mercado europeu e 
japonês, o preço da cana sofreu declínio. Já em 1978, os preços se recuperaram. Neste ano 
a bovinocultura de corte bauruense respondeu por 12,5% do valor da produção 
agropecuária regional, enquanto a pecuária leiteira contribuiu com 4,1% desse mesmo valor.  

Destacou-se também a avicultura de postura, praticada inicialmente em pequenas 
propriedade rurais do município. Durante a década de 70 houve crescimento da produção. 
Nos anos 70 a avicultura modernizou-se no Estado, e Bauru acompanhou este movimento, 
tornando-se uma atividade especializada na região, tecnologicamente avançada, cuja 
competitividade cresceu.  

Também merece registro a sericicultura, que, apesar de sua pouca expressividade em 
termos de contribuição ao produto agropecuário regional, tem na região de Bauru a principal 
produtora de casulos do Estado (quase 40% da produção estadual). Apresenta estrutura de 
produção verticalizada, desde a criação até a tecelagem da seda, que se destina quase que 
totalmente ao mercado externo. 

As principais culturas na década de 70 eram a cana de açúcar, o café e o milho. O 
café, por ter sido uma cultura pioneira, marcou profundamente a história da região. 
Mantendo-se quase que exclusivamente da fertilidade natural dos solos, foi-se deslocando 
pelo território em busca de novas áreas, à medida que o solo se exauria. Até 1960 era esse 
o principal produto agrícola da região, ocupando grande número de trabalhadores. No 
entanto, a política de erradicação do café no Estado, posta em prática a partir de 1963, 
levou a uma drástica redução na área de cultivo. Embora tenha atingido todas as regiões 
cafeeiras paulistas, em Bauru a intensidade da erradicação foi maior: Enquanto no Estado a 
área cafeeira em 1970 correspondia a apenas 46% da área cultivada no ano de 1960, na 
região de Bauru esse percentual foi ainda mais reduzido -37%. 

No que se refere a cana de açúcar, que contribuía modestamente em termos de 
produção estadual, Bauru já ocupava, então, a terceira posição dentre as regiões 
produtoras. Mas sua importância seguira uma rota de queda ao final dos anos 60, em 
virtude da diminuição dos preços do açúcar e do esgotamento dos solos, que afetou 
sensivelmente o rendimento dessa atividade. Já no primeiro qüinqüênio da década de 70 
essa situação se inverteu. Com a ênfase na produção de álcool e os incentivos do Pro - 
Álcool, ganhou forte impulso o cultivo da cana para a obtenção de combustível. A partir da 
safra de 1978-79, Bauru passa a participar com 16% da produção de açúcar e 17,6% da 
produção de álcool do Estado, o que é bastante significativo, uma vez que cresceu sua 
importância como área produtora num momento em que as demais regiões também 
ampliavam a produção. 

Em suma, o que se constata para a década de 70 é que a base primária da região 
sofreu mudança significativa, com o refluxo das antigas culturas do algodão, arroz, 
amendoim, etc, e incremento das culturas canavieira, do milho e horti-fruticultura. No 
processo de modernização da agropecuária, Bauru intensificou-se com a quimificação, 
utilização de sementes de novos tipos e variedades e a mecanização dos trabalhos. O 
número de tratores cresceu de 3,6 mil para 8,7 mil, ou seja, 141,7% de aumento na década. 
Na década de 80, houve aumento na área explorada, portanto representou um avanço nas 
áreas antes preservadas. Por outro lado, algumas culturas tiveram reduzidas suas áreas, 
como o café, amendoim, tomate, arroz e feijão, principalmente, além de enorme redução 
que se observou nas áreas de pastagens cultivadas.  

A perda dessas áreas é a contrapartida da avassaladora expansão da cultura 
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canavieira, resultado da maturação do Pro-álcool, na primeira metade da década de 80, 
seguida de longe pelo milho. Assim, com a certeza da rentabilidade assegurada, o produtor 
sente-se plenamente garantido para manter e aumentar sua produção de cana de açúcar, 
principalmente em uma região como Bauru, onde ela já era tradicional. O milho, por seu 
lado, tem seu avanço justificado tanto em função do estímulo de preços como de sua 
inclusão no Proagro, em 1979, que permitiu financiamento de custeios de até 100%. 

Das culturas que tiveram reduzidas suas áreas de plantio, deve-se observar que, para 
o café estaria ocorrendo em Bauru o mesmo que acontece no restante do Estado: 
eliminação de velhas plantações, cujas áreas são em parte ocupadas por novas plantações 
(no caso, a cana) e, ao mesmo tempo, mudança para espécies mais nobres da planta, 
indicando maior seletividade da cultura, com maior rendimento por área, o que é um indício 
da inclusão do café nesse quadro de modernização. 

Assim ao lado da especialização – que não pode ser negada – deve-se voltar a 
atenção para o desenvolvimento de outras culturas a partir da década de 80, como é o caso 
da laranja. A área cultivada e a produção de laranja cresceram razoavelmente durante os 
anos 70 e 80. 

 

5.2.1.2. Setor Industrial 

Desde o início, a indústria regional esteve embasada em atividades de beneficiamento 
da produção rural e na produção de alguns bens finais demandados pelo processo de 
urbanização que se desenrolava. Desta forma, foram poucos os estímulos locais 
propulsores da dinâmica da industrialização e o parque industrial se desenvolveu com base 
em pequenos estabelecimentos dos setores tradicionais, como: alimentício, têxtil, minerais 
não metálicos, bebidas, vestuário e calçados, mobiliário entre outros que decorrem da 
expansão da urbanização. 

Contudo, já durante a década de 60, observa-se alguma alteração nesta composição, 
que viria a ser confirmada na década seguinte. É quando alguns gêneros considerados mais 
dinâmicos, como química, mecânica e metalurgia, passam a ter maior participação em 
termos de pessoal ocupado, a medida que decresce a importância de alguns gêneros mais 
tradicionais como o imobiliário e mesmo o de produtos alimentares. 

Na segunda metade da década de 70 é que ocorrem crescimento e mudanças mais 
expressivas na economia regional, em virtude do sucesso das atividades canavieiras em 
função do Pro-álcool. Implantaram-se novas destilarias em toda a região de Bauru e 
ampliaram-se as já existentes. Desta forma a região de Bauru configurou em 3º lugar na 
produção de álcool no Estado. 

Acompanhando este processo, a indústria regional também cresceu 
significativamente. No caso do município de Bauru, seu parque industrial expressivo 
respondia em 1980 por quase 60% da produção regional. 

 

5.2.1.3. Setor Terciário 

A localização estratégica de Bauru é um fator de grande importância na estruturação 
do setor terciário em especial ao que se refere ao mercado atacadista. A malha viária que foi 
montada tornou possível que esse setor se beneficiasse inclusive do dinamismo das regiões 
próximas de ocupação mais recente. Desde suas origens, o desenvolvimento de Bauru 
esteve ligado a sua condição de pólo terciário. Desta forma foi-lhe conferido um estatuto 
urbano especial, desenvolvendo-se em seu território várias atividades terciárias de apoio à 
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produção e circulação de mercadorias, bem como uma infra-estrutura de suporte à 
circulação de pessoas. 

Com o processo de modernização da agricultura intensificado na década de 70, 
intensificou-se também a integração entre a agricultura e a indústria. Com o 
desenvolvimento da agroindústria e a mecanização do campo, configuraram-se novos 
impactos sobre o terciário. Cresceram notavelmente, no período, os serviços pessoais e 
sociais e declinou a participação dos serviços distributivos. Também merece atenção a 
expansão dos serviços de crédito e intermediação financeira, processo que tem 
continuidade vigorosa na década de 70, quando se instalam filiais de grandes organizações 
bancárias. 

Os anos 80, apesar de configurar como período de crise e no qual a perda do poder 
aquisitivo da população se acentuou, o comércio do município cresceu e mostrou-se 
dinâmico, com a instalação de novos estabelecimentos e expansão dos já existentes.  

O dinamismo de sua estrutura terciária condicionando o forte crescimento da cidade, 
coloca Bauru como um dos principais pólos terciários do Estado. 

 

5.2.2. ATUALIDADE 

Atualmente, a economia do município de Bauru caracteriza-se, sobretudo, por 
atividades do Setor Terciário (comércio e serviços). O número de unidades locais desse 
setor representa 90,9% do total, seguido por 8,9% de unidades do Setor Secundário, relativo 
às indústrias, e apenas 0,2% do Setor Primário, que se refere à agricultura, à pecuária e à 
pesca. Comparativamente, o percentual de unidades do Setor Terciário é maior do que no 
Estado de São Paulo (87,1%) e na Região Administrativa de Bauru (85,8%). Esta última 
apresenta percentual maior de unidades do Setor Primário, com 2,1%, sendo Bauru uma 
referência regional, em termos de comercialização da produção e oferecimento de serviços 
Bauru já foi um importante centro de produção de café, porém a área destinada a essa 
cultura foi sendo substituída pelas pastagens, para a expansão pecuária. A produção de 
milho destina-se, basicamente, ao consumo interno (Fonte, xxxx). 

Com relação ao Setor Secundário, Bauru apresenta um parque industrial bastante 
diversificado, com destaque para indústrias alimentícias e sucroalcooleiras, ligadas ao 
potencial agrícola da região. Empresas da região exportam produtos variados, como 
cadernos, plásticos, cintos, bolsas, máquinas, sucos e carne bovina processada. 

Dentre as indústrias instaladas de Bauru, podem ser citadas: Ajax (baterias 
automotivas), Ebara (mecânica), Frescarini (massas alimentícias), Mezzani (alimentos), 
Pet’s (alimentos), Sukest (alimentos), Plajax (plásticos), Plasútil (plásticos), Tilibra (papel) e 
Tiliform (formulários), entre outras. 

Existem três áreas industriais no município, que oferecem infra-estrutura completa 
para a instalação de novas indústrias. O Distrito Industrial I se situa a leste da cidade, na 
saída para Jaú, com área de 1,2 milhão de m² e cerca de 80 indústrias. O Distrito II possui 
880.000 m² e 44 indústrias, às margens da rodovia SP-225. O Distrito III, recentemente 
criado, situa-se na SP-294 (Bauru–Marília) e possui 412.000 m², com 9 empresas já 
instaladas. 

Em termos comparativos de acordo com dados do IBGE, Bauru apresenta maior 
presença do Setor Secundário do que o Estado de São Paulo, com 8,9% de unidades 
industriais, o que situa o município como um pólo de referência no interior paulista. A maior 
parte das indústrias de Bauru é de transformação (6,5% das unidades locais) ou ligada à 
construção civil (2,2%). 

O comércio representa a atividade que mais concentra unidades locais, com 7.991 
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estabelecimentos, equivalentes a 56,5% do total. Atividades de alojamento e alimentação 
também apresentam um percentual expressivo (9,9%), seguido por atividades imobiliárias 
(9,5%) e outros serviços coletivos, sociais e pessoais (6%). 

O município é um centro de referência em comércio e serviços na região, exercendo 
forte influência sobre os municípios vizinhos e atuando também como entreposto em setores 
importantes, como combustíveis, frigoríficos e insumos agrícolas. Atualmente, o município 
possui um comércio varejista desenvolvido e diversificado, com importantes 
estabelecimentos comerciais de grandes redes nacionais. 

A região de Bauru contribui bastante para a participação econômica dos agronegócios 
no Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo. A cidade conta com um importante centro 
de comercialização regional, a CEAGESP – Companhia de Entrepostos de Armazéns 
Gerais de São Paulo, onde circulam 7.000 toneladas de produtos agropecuários por mês. 
Com 55 boxes e 144 módulos, a CEAGESP atende os produtores e consumidores de toda a 
região meio-oeste paulista. Há, também, cerca de 110 lojas de insumos agropecuários na 
cidade. 

O município possui cerca de 41 agências bancárias e também oferece serviços 
públicos e particulares na área de saúde considerados de referência nacional. Os serviços 
de alojamento, alimentação, reparação e manutenção são também bastante expressivos no 
município. Bauru dispõe de cerca de 70 supermercados. Grandes empreendimentos 
comerciais, como hipermercados e shopping centers, atraem não somente moradores 
locais, mas também habitantes de outras cidades menores, num raio de 100km do 
município. 

De acordo com dados do IBGE (2001), 77% do pessoal ocupado em Bauru pertencem 
ao Setor Terciário, 22,9% ao Setor Secundário e apenas 0,1% ao Setor Primário. 

Somente o comércio absorve 32% da mão-de-obra, sendo essa a atividade com o 
maior número de empregados, com 26.026 trabalhadores. O percentual de trabalhadores 
ocupados pelo Setor Terciário em Bauru é maior que o índice regional, de 72,5%, e 
estadual, de 62,8%. 

Atualmente, no aspecto demográfico, segundo o Censo de 2000 do IBGE, a população 
de Bauru é de 316.064 habitantes, e a área do município é de 673,5km2, resultando numa 
densidade demográfica de 469,3 hab/km2. O Estado de São Paulo, com uma população de 
37.032.403 habitantes distribuída em 248.176,7km2, apresenta uma densidade 
significativamente menor, de 149,2 hab/km2.  

Percebe-se ao se analisar o perfil econômico de Bauru ao longo de sua história, que o 
município apresenta uma forte veia urbanística, tendendo a priorizar o direcionamento de 
investimentos e iniciativas progressistas, para a zona urbana.  

Além desse aspecto relacionado com a tendência crescente de urbanização, que, 
afinal de contas, é geral no país, constatou-se que grande parte da área rural de Bauru 
encontra-se dentro do perímetro de suas APAs municipais: Rio Batalha e Vargem Limpa-
Campo Novo. Esse fato, por si só, limita legalmente as possibilidades de ocupação 
antrópica dessas áreas. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

O município de Bauru apresenta predominância urbana, seguindo as tendências 
gerais do País, que evidencia um crescente processo de urbanização e declínio pronunciado 
da população nas áreas rurais.  

A urbanização de Bauru apresenta uma escala crescente ao longo das últimas 
décadas. Em 1980, a população urbana de Bauru representava 96,8% e, em 1996, alcançou 
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o maior índice, de 98,3%, com pequena redução, em 2000, para 98,2%. O município conta 
310.442 habitantes em área urbana e apenas 5.622 habitantes de população rural, 
representando 1,8% do total. 

Considerado um expressivo centro regional do meio-oeste paulista, Bauru apresenta, 
desse modo, tanto densidade demográfica maior quanto percentual de população urbana 
mais elevado do que os níveis regional e estadual (FIGURA 12). No Estado de São Paulo, a 
maior parte da população encontra-se em situação urbana (93,4%), havendo somente 6,6% 
no meio rural, sendo exatamente os mesmos percentuais encontrados na Região 
Administrativa de Bauru. 
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Figura 12 Densidade Demográfica do município de Bauru, Região Administrativa e 

Capital do Estado 
De 1996 a 2000, de acordo com SEADE, a taxa de crescimento populacional em 

Bauru foi de 1,95%, percentual que, embora positivo, revela desaceleração em relação aos 
períodos anteriores, tendência observada também no contexto regional. O índice de 
crescimento no município foi de 3,1%, de 1980 a 1991, e de 2,3%, entre 1991 e 1996. O 
crescimento da população em Bauru, sempre em níveis mais altos que os estaduais, 
encontrou, no período mais recente, proximidade com o índice de São Paulo, de 2,07%. 

A taxa de crescimento da população urbana, de 1,94% entre 1996 e 2000, apresentou 
movimento semelhante ao da população em geral, com resultados positivos, mas em 
redução gradual. Na Região Administrativa de Bauru, a taxa de crescimento da população 
urbana diminuiu de 3,04% (1980/1991) para 1,94% (1996/2000). 

Segundo informações da Fundação SEADE, a população rural apresentou taxas 
negativas de crescimento de 1980 a 1990 e de 1991 a 1996. Contudo, apresentou resultado 
positivo em 2,79%, de 1996 a 2000, o que pode indicar um movimento de ocupação 
residencial em áreas consideradas rurais do município. A mesma tendência pode se 
observar no Estado de São Paulo, indicando taxa de crescimento da população rural em 
0,92%, no período de 1996 a 2000. Na Região Administrativa de Bauru, entretanto, a taxa 
de crescimento da população rural é negativa, em –2,83% (Quadro 47, Figura 13). A divisão 
por grupos de idade indica uma expressiva maioria de população jovem em Bauru, 
sobretudo nas faixas etárias de 10 a 14 (8,68%), de 15 a 19 (9,73%) e de 20 a 24 anos 
(9,44%). Comparativamente, a pirâmide etária de Bauru apresenta um gráfico semelhante à 
da Região Administrativa de Bauru e à do Estado de São Paulo, com predominância de 
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população jovem, em ascensão até a faixa de 15 a 19 anos, seguida por diminuição gradual 
a cada grupo de idade seguinte. 

Com relação à divisão por sexo, até a faixa de 25 a 29 anos, os homens representam 
a maioria da população bauruense, sendo superados pela população feminina nas faixas 
seguintes. A população paulista apresenta perfil similar, de maioria masculina entre jovens e 
feminina a partir de certa idade — no caso, de 30 a 34 anos.  
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Figura 13 Crescimento Populacional 
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Quadro 47 Pefil Demográfico estratificado 
Grupos de 

Idade 
São Paulo R. A. Bauru Bauru 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 
Total 18.139.363 18.893.040 475.432 481.410 154.435 161.629 
0 a 4 anos 1.623.963 1.568.201 39.241 37.808 12.801 12.280 
5 a 9 anos 1.609.522 1.558.105 40.869 39.224 13.205 12.553 
10 a 14 anos 1.710.336 1.673.654 44.106 42.319 13.940 13.501 
15 a 19 anos 1.817.616 1.822.555 47.547 46.478 15.473 15.290 
20 a 24 anos 1.757.537 1.777.856 45.546 42.867 15.100 14.761 
25 a 29 anos 1.586.803 1.619.743 39.782 38.313 13.379 13.270 
30 a 34 anos 1.492.773 1.546.059 37.042 37.352 12.409 12.752 
35 a 39 anos 1.400.360 1.491.377 36.494 37.017 12.038 12.849 
40 a 44 anos 1.241.184 1.325.648 32.764 33.470 10.714 11.677 
45 a 49 anos 1.029.684 1.101.778 27.291 28.379 8.946 9.894 
50 a 54 anos 818.855 882.144 21.783 22.770 7.055 7.854 
55 a 59 anos 597.226 662.467 16.457 18.160 5.294 6.188 
60 a 64 anos 488.217 564.808 14.611 16.489 4.558 5.356 
65 a 69 anos 374.521 456.341 11.903 14.301 3.660 4.683 
70 a 74 anos 281.136 365.634 9.349 11.275 2.689 3.719 
75 a 79 anos 167.939 235.480 5.504 7.348 1.642 2.409 
80 a 84 anos 85.479 137.037 3.087 4.478 902 1.452 
85 a 89 anos 39.003 71.303 1.434 2.371 448 809 
90 e mais 17.209 32.850 622 991 182 332 

 
Quadro 48 Pirâmides Etárias do estado, da região administrativa de Bauru e do 

município 

Grupos de 
Idade 

São Paulo Região Administrativa Bauru 
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

0 a 4 anos 9,0 8,3 8,3 7,9 8,3 7,6
5 a 9 anos 8,9 8,2 8,6 8,1 8,6 7,8
10 a 14 anos 9,4 8,9 9,3 8,8 9,0 8,4
15 a 19 anos 10,0 9,6 10,0 9,7 10,0 9,5
20 a 24 anos 9,7 9,4 9,6 8,9 9,8 9,1
25 a 29 anos 8,7 8,6 8,4 8,0 8,7 8,2
30 a 34 anos 8,2 8,2 7,8 7,8 8,0 7,9
35 a 39 anos 7,7 7,9 7,7 7,7 7,8 7,9
40 a 44 anos 6,8 7,0 6,9 7,0 6,9 7,2
45 a 49 anos 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 6,1
50 a 54 anos 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 4,9
55 a 59 anos 3,3 3,5 3,5 3,8 3,4 3,8
60 a 64 anos 2,7 3,0 3,1 3,4 3,0 3,3
65 a 69 anos 2,1 2,4 2,5 3,0 2,4 2,9
70 a 74 anos 1,5 1,9 2,0 2,3 1,7 2,3
75 a 79 anos 0,9 1,2 1,2 1,5 1,1 1,5
80 a 84 anos 0,5 0,7 0,6 0,9 0,6 0,9
85 a 89 anos 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5
90 e mais 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
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Região Administrativa de Bauru

0,03,06,09,012,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0

90 e +
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34

10 a 14
5 a 9
0 a 4

20 a 24
15 a 19

25 a 29

São Paulo

0,03,06,09,012,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0

90 e +
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29

10 a 14
5 a 9
0 a 4

20 a 24
15 a 19

 
Bauru

0,03,06,09,012,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0

90 e +
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34

10 a 14
5 a 9
0 a 4

20 a 24
15 a 19

25 a 29

 
Figura 14 Pirâmides Etárias 
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De acordo com os dados sobre migração em Bauru, o percentual de migrantes é de 
10,75% da população do município (IBGE, 1991). Do total de 28.081 migrantes, 77,5% se 
originaram do próprio Estado de São Paulo, 21,3% migraram de outras unidades da 
Federação (principalmente do Paraná, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul e 
Pernambuco) e 0,7%, de países estrangeiros. O índice de migração de Bauru é expressivo e 
maior que o das médias regional, de 8%, e estadual, de 8,75%. O índice de migrantes do 
próprio estado também é maior que o da média paulista, indicando a importância regional do 
município, tanto pela grande oferta de serviços quanto pela qualidade de vida oferecida a 
seus habitantes. 

No perímetro urbano de Bauru, ainda existem grandes áreas desocupadas, com 
capacidade de ampliação de sua população em mais 300.000 habitantes, ou seja, o dobro 
da população atual, sem que seja necessária a expansão territorial. Essa perspectiva de 
crescimento é apontada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente como uma solução 
possível para o abastecimento de água na cidade, um dos principais problemas apontados, 
(Fonte, xxxx). 

Há uma grande preocupação do Poder Público com a preservação dos mananciais. A 
expansão de áreas periféricas, ao norte, e de loteamentos de luxo, na região sul, vem 
pressionando, respectivamente, as nascentes do ribeirão da Água Parada e os córregos 
tributários do rio Batalha. Desse modo, a ocupação dos vazios urbanos pode indicar uma 
forma ambientalmente mais adequada para o crescimento da cidade. 

5.4 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

Importante instrumento de avaliação das condições de vida de uma região, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), criado no início da década de 90 para o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mede o nível de desenvolvimento humano 
de diferentes países, regiões e cidades, utilizando, como critérios, indicadores de educação 
(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB 
per capita). 

Esse índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 
humano total). Regiões com IDH até 0,49 são consideradas de baixo desenvolvimento 
humano; aquelas com índices entre 0,50 e 0,79 são consideradas de médio 
desenvolvimento humano, e regiões com IDH maior que 0,80 têm desenvolvimento humano 
considerado alto. 

O Estado de São Paulo é a segunda unidade da federação no ranking do IDH do País, 
com 0,81. Bauru apresenta índices altos de desenvolvimento humano, acima do índice 
estadual. Com IDH 0,83, figura como o 48o. município na classificação estadual e o 179° na 
classificação nacional. 

As condições de habitação foram verificadas a partir de categorias e classificações 
adotadas pelo IBGE, tais como a situação e a espécie dos domicílios. Por situação, 
entende-se a localização da moradia, classificada em área urbana e área rural. Espécie 
refere-se à classificação entre os domicílios que são permanentes e os improvisados, em 
locais não propriamente voltados para os fins habitacionais, como salas comerciais e 
veículos. 

Os domicílios em Bauru são de predominância urbana, com 96,3%, sendo localizado 
apenas 3,6% em área rural. No que se refere à espécie, 95,3% do total de domicílios 
aparecem como particulares permanentes, 4,4% como domicílios coletivos e apenas 0,3% 
como particulares improvisados. Os domicílios particulares improvisados e permanentes em 
Bauru se situam quase inteiramente em área urbana (99% e 98,6%, respectivamente). Na 
região e no Estado como um todo, há também maioria urbana, mas esses percentuais são 
menos expressivos. Os domicílios coletivos de Bauru estão, em sua maioria, no campo 
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(51,6%), ao contrário do que ocorre na região (34,7%) e no Estado de São Paulo (21,7%), 
onde aparecem, sobretudo, nas cidades. 

Entre os domicílios particulares permanentes, a condição de ocupação predominante é 
o domicílio próprio, atingindo 75,2%, seguido por domicílios alugados (17,7%) e cedidos 
(6,8%) e outras formas (0,4%). No caso dos domicílios permanentes urbanos, equivalentes 
a 99% do total, mantém-se a mesma proporção. No meio rural, entretanto, prevalecem os 
domicílios cedidos, condição que representa 69,9% dos domicílios permanentes no campo. 
Os percentuais de Bauru se assemelham aos índices regionais e paulistas, embora 
apresentem índices menores de domicílios próprios, de 73,2% e 69,9%, respectivamente.  

Outro indicador importante a ser analisado é o IPRS - Índice Paulista de 
Responsabilidade Social, criado em 19 de fevereiro de 2001, através da lei n° 10765, 
capacitando o Poder Legislativo para avaliar de forma consistente as performances das 
políticas públicas governamentais implementadas. 

É particularmente relevante chamar atenção para o fato de que a metodologia adotada 
para a construção e cálculo do IPRS, ao lado de permitir análises e comparações análogas 
àquelas proporcionadas pelo IDH, possibilita ir além disso, porque trabalha com um conjunto 
mais amplo de variáveis associadas às condições de vida das pessoas, que melhor 
explicam e caracterizam a situação do desenvolvimento humano nos municípios e regiões 
do Estado. O índice permite a elaboração de diagnósticos e o desenho de diretrizes e 
ações, tanto no âmbito das políticas públicas, quanto daquelas iniciativas que deveriam ser 
adotadas pelo setor privado, a partir de estímulos e mecanismos de indução ou apoio; além, 
é claro, do que possa ser promovido pelas mais diferentes organizações da sociedade civil, 
em seu compromisso com a melhoria das condições de vida. 

De acordo com último levantamento (ano de 2000), Bauru classificou-se no Grupo 1, 
ou seja, daqueles municípios que em relação ao total do Estado, apresentam níveis 
elevados de riqueza municipal e altos níveis de longevidade e/ou escolaridade. Seu 
desempenho, em relação aos demais anos (1992 e 1997), se caracterizou por significativos 
avanços na dimensão escolaridade, crescimento na longevidade e pequeno decréscimo na 
dimensão riqueza. Cabe considerar que na dimensão riqueza, o rendimento médio e o valor 
adicionado fiscal registraram queda. No ranking Riqueza, Bauru ocupou em 2000 a 65ª 
posição. O consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, na agricultura e nos 
serviços é um dos componentes que integram a dimensão riqueza e pode-se constatar que 
um houve aumento considerável de 1997 para 2000, passando de 13,9 MW para 15,9 MW. 
O consumo anual de energia elétrica por ligação residencial teve queda no período, assim 
como o rendimento médio do emprego e valor adicionado per capta.  

Com a redução nas variáveis rendimento médio e valor adicionado, o indicador de 
Bauru diminuiu de 57 para 55, em 2000, mas mesmo assim, ainda permaneceu acima da 
média regional (49),embora em patamar abaixo da média estadual (60).  

Na dimensão longevidade, Bauru ocupou a 247ª posição no Estado. Se comparados 
os componentes desta dimensão aos obtidos no ano de 1997, contata-se diminuição na 
mortalidade infantil, diminuição na mortalidade de pessoas entre 15 e 39 anos e diminuição 
na mortalidade de pessoas com mais de 60 anos. Desta forma houve aumento do indicador, 
de 65 em 1997 para 69 em 2000, acima da média regional (67). 

Na dimensão escolaridade, Bauru elevou o índice de 78 em 1997 para 92 em 2000, 
superando as médias regional e estadual (87). 

O rendimento médio mensal em Bauru divide-se da seguinte forma: 7,9% recebem até 
1 salário mínimo; 12,5% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 34,2% recebem de 2 a 5 
salários, representando a faixa predominante; 22,8% recebem de 5 a 10 salários mínimos; 
11,0%, de 10 a 20 salários; 5,7% recebem mais de 20 salários e 5,9% se declaram sem 
rendimentos. Comparativamente, o nível de rendimentos médios de Bauru é superior ao de 
sua Região Administrativa e ao Estado de São Paulo como um todo, sobretudo nas faixas 
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de 5 a 10, de 10 a 20, e de mais de 20 salários mínimos. 

5.5 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A população da área urbana de Bauru está distribuída de forma heterogênea. A 
mancha central mais densa estende-se até alguns bairros mais periféricos sendo que muitos 
deles são constituídos de conjuntos habitacionais executados pela COHAB ou INOCOOP. 
Vários núcleos habitacionais provocaram na malha urbana a criação de algumas ilhas com 
altas taxas de ocupação, contrastando com áreas de baixa ocupação existentes ao redor, 
como exemplo: Núcleo Édson Gasparini, Nova Esperança, Colina Verde, entre outros. 

Há ainda, dentro do perímetro urbano, muitas áreas sem nenhuma ocupação ou com 
baixa ocupação. Muitas destas áreas estão entre áreas já altamente ocupadas, 
caracterizando os vazios urbanos. 

A partir do último Censo Agropecuário, realizado pelo IBGE em 1996, pode-se obter 
uma série de dados relativos à utilização das terras nos municípios e estados brasileiros. 
Constata-se que de um total de 51.252ha de terras em Bauru, cerca de 70,3% são 
pastagens, 15,5% são matas e florestas (6,6% naturais e 8,9% artificiais), 10,5% de 
lavouras (4,7% permanentes, 4,6% temporárias e 1,2% em descanso), 3,6% de terras 
inaproveitáveis e apenas 0,1% de terras produtivas não utilizadas. Os índices paulistas e 
regionais apresentam maiores percentuais de lavouras (31,7% e 30,7%) e menores 
percentuais de pastagens (52,2% e 53,3%), respectivamente.  

A condição predominante encontrada entre os produtores rurais do município de Bauru 
é a de proprietários de terra, no universo de 372 estabelecimentos identificados no 
município. 

Em termos percentuais, 79,3% são proprietários, 15,3% são arrendatários, 4,6% são 
ocupantes e 0,8%, parceiros. Em relação aos índices regional e estadual (de 6,9% e 8,6%, 
respectivamente), o percentual de arrendatários em Bauru é superior, enquanto os 
proprietários de terras representam porcentagem menos expressiva entre as condições dos 
produtores da Região Administrativa de Bauru, de 89,3%, e do Estado de São Paulo, de 
82,1%. Em termos de área, dos 51.252ha identificados em Bauru, 85,7% estão sob a 
condição de proprietários e 12,5%, de arrendatários. 

Apesar da vulnerabilidade da maior parte das terras do município aos processos 
erosivos, registra-se a existência de atividade agropecuária significativa. 

 A cana-de-açúcar destaca-se como cultura temporária no município, com uma 
produção anual de 15.700 toneladas em 160ha de área plantada (IBGE,1996). 

Demais produtos da lavoura temporária apresentam baixos rendimentos, como a 
mandioca (6.883kg/ha), o milho em grão (1.613kg/ha) e o arroz em casca (1.491kg/ha), 
menores do que as médias estaduais. Entre esses produtos, o milho ocupa, em 1996, a 
maior área de plantio, de 681ha.  

Há ainda o cultivo de hortaliças em Bauru, como: alface, cenoura, tomate, pimentão e 
beterraba, sobretudo para o atendimento ao mercado interno. 

O café em coco, a laranja, a tangerina e o maracujá são os produtos da lavoura 
permanente que mais se destacam no município de Bauru. O café apresenta o maior 
rendimento (1.663kg/ha), superando a proporção estadual (1.588kg/ha). A laranja, o 
maracujá e a tangerina, entretanto, mantém rendimentos inferiores aos das médias de São 
Paulo e da Região Administrativa de Bauru. O produto que ocupa a maior área de cultivo é a 
laranja, com 1.095ha. Outras culturas perenes, como abacaxi, limão e abacate, também 
figuram entre as mais importantes. 

A avicultura praticada na região de Bauru contribui, de modo significativo, para a 
produção nacional. O efetivo animal mais expressivo, tanto em Bauru quanto no Estado de 
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São Paulo, é o de aves, com 132,7 mil unidades, representando 70% de todo o efetivo. A 
avicultura se consolidou na região do centro-oeste paulista como uma de suas atividades 
mais rentáveis e produtivas, estando voltada tanto para o abastecimento do mercado 
nacional quanto para as exportações. 

O rebanho bovino vem em segundo lugar, com 46,6 mil cabeças. Em menor número, 
registram-se ainda, em Bauru, gados suíno, ovino, eqüino e caprino. 

 
Figura 15 Mapa de Uso e Ocupação dos Solos em 1997. Segundo ALMEIDA FILHO 

(2000) 
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5.6 INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO 

5.6.1. TRANSPORTE 

A região dispõe de um importante entroncamento rodo-ferroviário com sede no 
Município de Bauru que, assim, tornou-se pólo de grande número de atividades que visam 
todo o Oeste Paulista, considerando a influência dos meios de transporte na circulação de 
pessoas, serviços e bens de consumo. 

O sistema viário regional é composto de: 
• Ferrovias. 
• Rodovias. 
• Hidrovias. 
• Aerovias. 

 

5.6.1.1. Ferrovias 

O Município de Bauru é servido por dois ramais ferroviários da extinta FEPASA 
(Ferrovia Paulista S/A, atualmente administrada pela FERROBAM – Ferrovia Bandeirantes 
S/A), integrantes das antigas Companhia paulista de Estrada de Ferro e Cia. União 
Sorocabana, que já neste século iniciavam a integração desta área com a capital paulista, 
proporcionando o escoamento da produção cafeeira até o porto de Santos. 

Ainda no início do século, partiu do Município de Bauru a instalação da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil, em direção às barrancas do rio Paraná. Estas ferrovias, 
juntamente das rodovias, formaram o corredor de comercialização, ao longo dos quais estão 
concentrados os principais municípios da região. 

O Sistema Ferroviário Brasileiro, através da Rede Ferroviária Federal R.F.F.S.A foi 
criado pela lei 3115 de 16/03/57, e possui atualmente uma malha de 22.069 km atuando em 
19 Estados divididas em 6 malhas: Centro Leste, Oeste, Sul, Sudoeste, Nordeste e Teresa 
Cristina. Em Bauru inicia-se a malha Oeste, que foi privatizada na extensão Bauru-Corumbá 
num percurso de 1.600 km e 300km de ramal até Ponta Porã (SR-10), em julho de 1996. 

 

5.6.1.2. Rodovia 

O município é servido por uma bem montada rede rodoviária que proporciona um 
intercâmbio intra e inter-regional relacionado com as necessidades das áreas de produção e 
escoamento de seus produtos. O município é servido por radiais (Sp-300, SP-225 e SP-
294), que acompanham de perto o percurso das ferrovias. A mais importante é a SP-300, 
Rodovia Marechal Rondon, que corta toda a região, prolongando-se à leste até a 
interligação com a SP-280- Rodovia Castelo Branco para atingir a capital do Estado. À oeste 
alcança o Estado de Mato Grosso, na altura de Jupiá. Essa rodovia é a que apresenta os 
maiores fluxos da região e atualmente já está quase toda duplicada. 

A SP-225- Rodovia (Bauru-Ipauçu), também adquire importância por ligar o porto de 
Pederneiras, no rio Tietê, ao Paraná. 

A SP-294- Rodovia (Bauru-Marília), por sua vez, interliga Bauru com as regiões de 
Marília, a Alta Paulista e Presidente Prudente. 

A SP-321- Rodovia (Bauru- Iacanga), faz ligação com as cidades do norte do Estado. 
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5.6.1.3. Hidrovia 

A hidrovia Tietê-Paraná, que passa pela região, tem na cidade de Pederneiras, 
localizada a 30 km de Bauru, um dos principais portos hidroviários do Estado que se destina 
basicamente ao transporte de grãos agrícolas, cana de açúcar, álcool, açúcar, calcário, 
argila e derivados do petróleo, isto é, movimentação de grandes volumes de carga a 
grandes distâncias, juntamente com a ferrovia, o que certamente irá fortalecer ainda mais a 
região de Bauru como pólo distribuidor de cargas para todo o estado e país. 

 

5.6.1.4. Transporte Aéreo 

O município comporta um aeroporto, localizado a 2 km do centro da cidade, sob 
gerência do Departamento de Aviação Civil – D.A.C. As coordenadas geográficas do 
aeroporto são: 22°20'42" Sul / 049°03'14" Oeste.  

O Aeroporto de Bauru conta com inúmeras companhias aéreas, que dão suporte ao 
contingente de deslocamento aéreo entre importantes cidades do Brasil. A Varig, a TAM, a 
VASP, a Rio Sul e a Pantanal são algumas das companhias que subsidiam o aeroporto. 

5.6.2. INFRA-ESTRUTURA URBANA 

5.6.2.1. Rede de Água 

Até 1938 o serviço de abastecimento de água de Bauru era administrado por empresa 
particular, Empresa de Águas e Esgotos de Bauru, que distribuía água de dois tipos de 
mananciais: subterrâneo, através de poços profundos, e superficial, do córrego Vargem 
Limpa. A água era, então, distribuída in natura. 

Em 1938, a Prefeitura Municipal passou a explorar o sistema. Dois anos após, em 
1940, ela contratou a empresa “Construtora Carneiro Viana S/A” de São Paulo, com a 
finalidade de elaboração de novo projeto de abastecimento de água. Nessa época houve a 
definição de novo manancial superficial para suprir a demanda da época e capaz ainda de 
suportar demanda futura, o rio Batalha, que há mais de 50 anos atrás fornecia a Bauru a 
marca de 12.000 m³/dia. Esse sistema entrou em operação em abril de 1942. 

Em 1960 o município já possuía 85.237 habitantes e o seu crescimento exigiu 
adequação dos serviços prestados. Desta forma, pela lei n.º 1.006, de 24 de dezembro de 
1962, foi criado o Departamento de Água e Esgoto de Bauru. 

No entanto, a cidade continuou a crescer, significando a necessidade de ampliação 
dos sistemas de captação e tratamento de água. Assim, os 12.000 m³/dia passava para 
66.000m³/dia. 

Considerando o grande desenvolvimento que vem ocorrendo no município e o balanço 
produção/demanda atual, constata-se que o sistema atual atenderá as condições de 
consumo futuro porém não de forma totalmente satisfatória. 

A água subterrânea, captada para abastecimento público, já é captada em condições 
de potabilidade e, recebe apenas o tratamento por cloro e flúor, para combater possíveis 
focos de poluição das redes e reservatórios. Já a água superficial, colhida do rio Batalha, 
apresenta em seu curso primário, poluição natural em pequena escala, provocadas por 
chuvas, erosão das margens e decomposição vegetal. Em decorrência desta poluição 
natural, a água passa por um processo de tratamento a fim de que seja distribuída a 
população em condições de potabilidade, enquadrada em níveis exigidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
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5.6.2.2. Rede de Esgoto 

O sistema de esgotos sanitários pode ser divido em três etapas distintas: 
Década de 40: foi construída a rede que atende, em linhas gerais, a parte central da 

cidade; 
Década de 50 e 60: a rede coletora de esgoto estendeu-se de forma fragmentada de 

acordo com a ocupação das ruas, não havendo preocupação quanto a projetos globais, 
observando-se apenas as condições topográficas; 

A partir de 1969, ainda não contando com um plano geral para o sistema, as 
extensões de redes coletoras de esgoto sanitário passaram a obedecer a projetos 
adequados e dentro de critérios e normas técnicas então adotadas. 

Após o uso domiciliar e industrial a água se torna poluída e a sua coleta se dá através 
da rede coletora de esgoto. Se, de um lado, a canalização de esgoto é significativa, 
impedindo o contato direto da população com a água servida, já que o sistema de redes 
coletoras concentra a poluição em pontos de lançamento, através dos emissários, 
geralmente num manancial como o rio Bauru e seus afluentes. 

 O grande volume de esgotos lançados in natura e, em contrapartida, o pequeno 
volume dos nossos córregos tornam a poluição desses cursos extremamente elevada, 
comprometendo em decorrência, a viabilidade da vida aquática dentro do perímetro do 
perímetro urbano e até além dele. 

5.6.2.3. Pavimentação/ Galerias 

O serviço de pavimentação é terceirizado a empresas privadas tanto para 
pavimentação asfáltica, quanto para guia e sarjeta e para serviços de recapeamento. 

As vias pavimentadas da cidade concentram-se onde a ocupação é maior. Na medida 
em que se distancia do centro da cidade, a área pavimentada torna-se menor. A 
pavimentação, embora seja um indutor para a ocupação, gera indiretamente a especulação 
da terra ociosa, que passa a adquirir maior valor de forma mais rápida. 

O critério para a pavimentação deve contemplar este fato, evitando o aumento em 
demasia do preço da terra e conseqüentemente a impossibilidade da aquisição de lotes 
pelas camadas sociais menos favorecidas, acabando por “empurrá-las” para a periferia onde 
a terra é barata mas não suprida de infra-estrutura. 

O serviço de galerias de águas pluviais é feito por terceiros. A Prefeitura Municipal 
possui fábrica de tubos de até 80 cm de diâmetro e executa os pequenos serviços. 

5.6.2.4. Resíduos Sólidos 

A responsabilidade pela instalação de infra-estrutura urbana e pela oferta de serviços 
concernentes à limpeza pública e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na cidade 
de Bauru é compartilhada entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, a 
Secretaria das Administrações Regionais – SEAR e a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB.  

A EMDURB concentra a coleta regular de resíduos sólidos domésticos (lixo domiciliar, 
comercial e institucional) gerados na cidade e a coleta especial (coleta de resíduos dos 
serviços de saúde). 

A coleta regular de lixo atende à totalidade das vias urbanas. O serviço é realizado em 
dias alternados nos bairros e diariamente na região central da cidade.  

A EMDURB realiza também a operação cata-galhos, que consiste na coleta dos 
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galhos provenientes de podas de árvores de vias públicas. A remoção de galhos é feita 
sempre priorizando as vias de trânsito rápido e a ordem de chegada da solicitação do 
serviço.  

A coleta especial é efetuada diariamente, com veículos com capacidade de 1.000 kg, 
que recolhem os resíduos de hospitais e outros estabelecimentos de saúde, clínicas 
médicas e clínicas veterinárias, farmácias, etc 

Os equipamentos disponíveis para as coletas regular, especial e de podas, efetuadas 
na cidade de Bauru, são os que seguem: 

Quadro 49 Equipamentos para coleta regular, especial e de podas 
QUANTIDADE MARCA/MODELO TIPO ANO COMB. SETOR 

1 CATERP. D6D Máquina Esteira 84 D Aterro Sanitário

1 FORD 4610 Trator/Pneu 87 D Aterro Sanitário

4 FORD 13.000 Caminhão/Basculante 86 D Aterro Sanitário

1 930 CAT Pá Carregadeira 75 D Aterro Sanitário

1 D4 CAT Máquina Esteira 73 D Aterro Sanitário

1 VERMEER Máquina Pica Galhos 95 G Cata Galho 

1 FORD 13.000 Caminhão Carroceria 86 D Cata Galho 

1 FORD 11.000 Caminhão/Carroceria 84 D Cata Galho 

1 FORD 11.000 Caminhão/Carroceria 84 D Cata Galho 

1 FORD 600 Caminhão/Carroceria 72 D Cata Galho 

1 FORD 600 Caminhão/Carroceria 77 D Cata Galho 

1 FORD 11.000 Caminhão/Carroceria 84 D Cata Galho 

1 FIAT FIORINO Furgão 93 G Col. Especial 

1 FIAT FIORINO Furgão 94 G Col. Especial 

1 FIAT/FIORINO Furgão 99 G Col. Especial 

1 FORD 11.000 Caminhão/Basculante 87 D Coleta Regular

1 FORD 13.000 Caminhão/Lixo/Leme 86 D Coleta Regular

1 FORD 13.000 Caminhão Basculante 86 D Coleta Regular

2 FORD 13.000 Caminhão/ Lixo/Leme 86 D Coleta Regular

1 FORD 14.000 Caminhão/Lixo/Leme 89 D Coleta Regular

1 FORD 14.000 Caminhão/Lixo/Leme 94 D Coleta Regular

6 GM 14.000 Caminhão/Lixo/Leme 95 D Coleta Regular

2 FORD14.000 Caminhão/Lixo/Prensa 99 D Coleta Regular

3 FORD 11.000 Caminhão/Basculante 84 D Coleta Regular

Fonte: EMDURB, 2003. 
Todo o lixo coletado é disposto no Aterro Sanitário localizado nas proximidades do 

Instituto Penal Agrícola à Rodovia Marechal Rondon km 353 mais 500 metros, ficando a 
uma distância de cerca de15 km do Centro da cidade. 

A área total do Aterro Sanitário é de 11,12 alqueires paulistas, cercado de plantação 
de eucaliptos em sua volta. 



                                                       

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

129

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

5.7 POLÍTICAS PÚBLICAS  

O atual instrumento básico que abrange as Políticas Públicas segundo os diversos 
setores que regem o desenvolvimento urbano e rural do município de Bauru é o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado de Bauru, instituído pela Lei nº 4126/96, em 1996. O 
Plano Diretor estava previsto no arcabouço legal de âmbito federal, estadual e municipal, 
conforme indicado a seguir: 

• Constituição Federal de 1988 – Artigos 182o e 183o estabelecem as normas 
gerais sobre política urbana, a competência municipal pertinente e a 
obrigatoriedade de elaboração de Plano Diretor para os municípios com mais 
de 20.000 habitantes; 

• Constituição do Estado de São Paulo de 1989 - Os Artigos 180o e 183o 
dispõem sobre as regras do desenvolvimento urbano. Estende a 
obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor a todos os municípios do 
Estado de São Paulo; 

• Lei Orgânica do Município de Bauru - Promulgada em 05 de abril de 1990 
impõe para o município a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, com ampla participação popular. 

Sua viabilização se deu com a definição de alguns instrumentos do planejamento 
municipal instituídos por leis ordinárias, quais sejam: 

• O Plano Plurianual, fixando diretrizes, objetivos e metas para as despesas 
relativas aos programas de duração continuada; 

• A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo as metas e prioridades 
que orientarão a elaboração da Lei Orçamentária Anual; 

• O Orçamento Anual que compreende o orçamento fiscal, o orçamento de 
investimento e o orçamento da seguridade social, todos de responsabilidade 
do município. 

O Plano Diretor de Bauru foi compatível com outros instrumentos legais que fornecem 
elementos essenciais quanto aos aspectos físico-territoriais e funcionais do município, tais 
como: 

• Lei de Zoneamento, 1982; 
• Lei de Parcelamento do Solo, 1982; 
• Código de Obras, 1982; 
• Plano Viário; 
• Plano de Expansão da Rede de Abastecimento de água; 
• Plano de Captação e Tratamento de Esgoto; 
• Código de Posturas; 
• Sistema de Geoprocessamento; 
• Lei 3.480 de 25/08/1992: promove a demarcação das áreas compreendidas 

pelos incisos I e II do artigo 147 da Lei Orgânica do Município de Bauru 
(Parque Ecológico TENRI - CIDADE IRMÃ e Parque Zoológico Municipal); 

• Lei 3.481 de 25/08/1992: dispõe sobre a preservação, recuperação e 
proteção de Recursos Hídricos no Município de Bauru; 

• COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento sustentável, 1994. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Bauru define as Políticas Setoriais, 
as diretrizes e os instrumentos para a ordenação das diferentes atividades urbanas e rurais, 
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levando em conta aspectos econômicos, financeiros, urbanísticos, ambientais, habitacionais, 
esportivos, recreativos, de saúde, de saneamento, de transportes, de assistência social e de 
cultura, visando o desenvolvimento sustentado do município. Este importante documento 
busca regulamentar a gestão municipal através do empreendimento das seguintes Políticas 
Setoriais: 

• Ordenação do uso do solo no município, através da delimitação da área de 
expansão urbana e da definição de áreas de usos diferenciados no território 
municipal; 

• Política de Desenvolvimento Regional visando à integração de Bauru com 
outros municípios da região, através de consórcios, contratos, convênios, 
acordos e parcerias, nas áreas e matérias de interesse comum; 

• Política de Desenvolvimento Rural através da fomentação da produção 
agropecuária, da recuperação de áreas degradadas, implementação de 
planos de micro-bacias, etc através do incentivo ao cooperativismo e 
associativismo, entre outros instrumentos; 

• Política do Meio Ambiente a ser administrada pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, tendo como instrumentos básicos: 

• O Código Municipal do Meio Ambiente; 
• A preservação de espaços territoriais especialmente protegidos, quais sejam: 

– Unidades de Conservação Ambiental: Parque Ecológico Tenri-Cidade 
Irmã, Jardim Botânico Municipal de Bauru; 

– Setores Especiais de Conservação de Fundo de Vale – SECs. 
– Áreas de Proteção Ambiental APAs:  
– APA 1 - Encosta do Rio Batalha; 
– APA 2 - Entorno do Parque Ecológico e Jardim Botânico;  
– APA 3 - Bacia do córrego Água Parada. 

• A avaliação de impacto ambiental, a auditoria ambiental, o monitoramento e a 
fiscalização de atividades potencialmente poluidoras; 

• O incentivo e a implementação da educação ambiental; 
• A utilização dos sistemas municipais de informações e cadastros ambientais; 
• O Fundo Municipal do Meio Ambiente; os Planos Específico das Unidades de 

Conservação; o Plano de Parques e Áreas Verdes; 
• A consideração do COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente para assuntos que envolvem a qualidade ambiental do município; 
• Os acordos, parcerias, consórcios e convênios celebrados com entidades 

públicas e privadas; 
• Os planos, programas e projetos específicos de interesse ambiental, 

especialmente o programa de incentivo ao ajardinamento residencial, com a 
finalidade de possibilitar a infiltração no solo de parte das águas pluviais, 
repondo os lençóis aqüíferos e diminuindo o escoamento para áreas públicas; 

• Os programas de incentivos fiscais e de orientação de ação pública que 
estimulem as atividades destinadas a recuperar e conservar o equilíbrio 
ambiental. 

• Política de Produção e Organização do Espaço Físico Urbano, visando 
estruturar e organizar o desenvolvimento da cidade, compatibilizando o 
crescimento urbano com a oferta de equipamentos públicos de infra-estrutura 
e com a preservação dos recursos naturais; 
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• Política Municipal do Desenvolvimento Social visando o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da administração pública municipal nas 
áreas da Saúde; da Assistência Social; da Educação; da Cultura; do Esporte 
Lazer e Turismo; da Habitação e da Segurança Pública e Defesa Civil, a fim 
de proporcionar aos cidadãos e em especial à família, à criança, ao 
adolescente, ao idoso e ao portador de deficiências, uma vida digna e 
saudável; 

• Política de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico buscando a aplicação 
de investimentos capazes de garantir a posição de Bauru como pólo de 
irradiação de desenvolvimento regional, com a manutenção da qualidade de 
vida, integridade ambiental e com a instituição de mecanismos capazes de 
determinar uma distribuição socialmente justa da produção local; 

• Política de Gestão Municipal através da otimização da Política Tributária e 
Financeira; da Política Administrativa através da integração dos setores 
administrativos entre outros procedimentos. 

• Criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Bauru – IPPB, 
responsável pela implantação, revisão e atualização do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado de Bauru. 

• Criação do Código Municipal de Meio Ambiente, para instrumentalizar a 
administração dos recursos ambientais do Município de Bauru, através da 
definição de: 

• a) critérios, padrões e normas para o manejo dos recursos ambientais, de 
forma contínua e permanente; 

• b) zoneamento e licença ambiental; 
• c) plano de controle e das atividades e empreendimentos de riscos e/ou 

danos ao meio ambiente; 
• d) planos de recuperação dos recursos naturais e paisagísticos; 
• e) em consonância à sua função fiscalizadora, as infrações administrativas e 

as respectivas sanções. 

5.8 AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL 

5.8.1. INICIATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROL DO MEIO AMBIENTE 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi criada em 1989 e é a principal executora 
da Política Municipal de Meio Ambiente, definida pelo Código Ambiental do Município, 
promulgado em 1999. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem atuado desde sua 
criação oferecendo os seguintes serviços à população de Bauru:  

• Jardim Botânico Municipal que promove a conservação, proteção dos 
ambientes naturais e a manutenção de coleções de plantas para fins 
científicos e didáticos, promovendo pesquisas, produção de mudas nativas e 
educação ambiental; 

• Arborização urbana e paisagismo em praças e logradouros públicos junto à 
Divisão de Praças e Áreas Verdes, onde funciona o Viveiro Municipal; 

• Atividades de Educação Ambiental; 
• Coleta seletiva de lixo em parceria com a Cooperativa de Trabalhadores de 

Materiais Recicláveis – COTRAMAT de Bauru; 
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• Autorização para substituição de árvores localizadas no sistema viário 
urbano; 

• Manutenção do Núcleo de Educação Ambiental na Vila Tecnológica; 
• Organização da Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru – SIMAB e da 

Semana da Árvore; 
• Zoológico Municipal que é considerado um dos principais do país. Atua nas 

áreas de educação, conservação, pesquisa e lazer, sendo referência na 
reprodução de animais selvagens em cativeiro; 

• Realização de eventos técnicos, científicos e edudacionais; 
• Incentivo ao estabelecimento de parcerias com instituições públicas e 

privadas; 
• Manejo arborização urbana; 
• Implantação e manutençõ de praças e áreas verdes; 
• Produção e doação de espécies arbóreas aos municípios; 
• Manutenção de postos de entrega voluntária de materiais recicláveis; 
• Gerenciamento da aplicação do Código Ambiental no município de Bauru; 
• Elaboração de projetos de paisagismo e urbanismo das praças e áreas 

verdes. 

5.8.2. INICIATIVAS AMBIENTAIS DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS E 
UNIVERSIDADES 

• O INSTITUTO AMBIENTAL VIDÁGUA, foi criado em 1994, com o objetivo de 
desenvolver importantes projetos e programas ambientais em Bauru e região. 
Hoje administra programas nas áreas de Educação Ambiental, Direito 
Ambiental e Políticas Públicas, Biodiversidade e Recursos Hídricos. Os 
principais programas empreendidos por esta ONG são os que seguem: 

• Programa de Educação Ambiental - Objetivo: despertar a consciência 
ambiental; 

• Programa de Direito Ambiental e Políticas Públicas - Objetivo: garantir o 
cumprimento dos princípios gerais do Direito Ambiental e contribuir para a 
discussão e implementação das políticas públicas do meio ambiente; 

• Biodiversidade e Recuperação de Áreas Degradadas - Objetivo: conservar a 
biodiversidade regional, promover e subsidiar a recuperação de áreas 
degradadas; 

• Voluntariado e Estágio - Objetivo: envolver jovens e adultos em projetos e 
programas ambientais do Instituto Ambiental Vidágua e de parceiros, através 
de ações de capacitação e estudos ambientais, bem como de participação em 
eventos, estágios e ações; 

•  Comunicação - Objetivo: garantir a divulgação dos projetos e atividades do 
Vidágua e sua boa relação com ONGs, órgãos públicos, comunidade e 
iniciativa privada; 

• Apoio Institucional e Captação de Recursos - Objetivo: promover a 
sustentabilidade do Instituto Ambiental Vidágua e de seus programas, por 
meio da captação de filiados, recursos financeiros e materiais, bem como 
através de parcerias.  
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• FÓRUM PRÓ BATALHA, foi criado em 1996 a partir de diversas reuniões e 
verdadeiros fóruns de discussões com a finalidade de recuperar o Rio 
Batalha, principal manancial de abastecimento público de Bauru. Hoje possui 
grande conselho de técnicos e já conseguiu recuperar mais de 50 hectares de 
Matas Ciliares e mapear os principais problemas ambientais desta Bacia 
Hidrográfica. Alguns materiais e eventos realizados pelo Fórum são 
apresentados a seguir: 

• Semana Integrada do Meio Ambiente – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Polícia Florestal, DAE, Secretaria Municipal de Cultura, Instituto 
Florestal, Instituto Ambiental Vidágua e Fórum Pro-Batalha, 1999 / 2000; 

• 1a Mostra Ecológica Agudense – AMBEV – Comemoração ao Dia da Árvore; 
• Semana da Água – parceria com o DAE (evento anual); 
• Exposição “Batalha das Águas”; 
• Folder do Fórum Pró-Batalha; 
• Vídeo institucional “Batalha das Águas”; 
• Palestra durante o evento “Aprendendo com o Meio Ambiente”. Organizado 

pelo DAE/ Secretaria de Educação/ Secretaria de Cultura/ Delegacia de 
Ensino, beneficiando alunos do CAIC e de EMEIs próximas ao Núcleo Nova 
Esperança (2000 crianças); 

• Curso de Capacitação para recuperação de áreas Degradadas e Montagem 
de Viveiros Florestais. Organização: Secretaria Municipal de Meio Ambiente / 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente / Instituto Ambiental Vidágua e Fórum 
Pró-Batalha. 

• Assessoria à Associação de Moradores do Núcleo habitacional Edson 
Francisco da Silva, na reforma do bosque da comunidade. 

• Book fotográfico das atividades realizadas pelo Fórum Pró-Batalha. 
Algumas das principais pesquisas desenvolvidas pelo Fórum são: 

• Coleta e análise de solos para posterior elaboração do mapa de capacidade 
de uso e manejo do solo, de parte da bacia hidrográfica, especificamente os 
primeiros 22 quilômetros que perfazem o trecho das nascentes até a 
captação de água do município de Bauru. Realização: Equipes do IAC 
(Instituto Agronômico de Campinas) e da ESALQ (Escola Superior de 
Agronomia Luís de Queiroz); 

• Diagnóstico de Erosão e Diretrizes para o seu Controle na Bacia do Batalha. 
Realização: Geólogo Luiz Eduardo Gagliotti Almeida – DAE-Bauru; 

• Caracterização e recuperação da vegetação nativa próxima às nascentes do 
Rio Batalha. Realização: prof. Dr. Osmar Cavassan – DCB/FC/UNESP-Bauru. 
Pesquisadora: Patrícia Ferreira de Assis Camargo; 

• Levantamento do Uso das terras da bacia hidrográfica do alto Batalha, 
através de imagens orbitais. Realização: Prof. Dr. Natálio Felipe Koffler. 
Pesquisador: Daniel Todtmann Montandom, FAAC-UNESP-Bauru; 

• Estudo das características físicas, químicas e bióticas da bacia do Rio 
Batalha. Realização: Prof. Dra. Jandira Líria Biscalquini Talamoni, UNESP-
Bauru; 

• Implantação, recuperação e conservação da mata ciliar da bacia do alto 
Batalha, nos municípios de Agudos, Bauru e Piratininga. Realização: Eng Agr. 
David Geraldo Pompei, Fórum Pro-Batalha / Prof. Dr. Osmar Cavassam, 
UNESP-Bauru / Rodrigo Agostinho, Instituto Ambiental Vidágua; 
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• Projeto de Reflorestamento do Córrego Água da Ressaca. Fonte de 
financiamento: Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré; 

• Despoluição do Ribeirão Grande. Campanha de parceria entre a Polícia 
Florestal, proprietários rurais e outras entidades; 

• Caracterização, Recuperação e Monitoramento ambiental das comunidades e 
ecossistemas da micro-bacia Araribá-Batalha no município de Avaí-SP. 

• ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental é uma 
instituição nacional que congrega profissionais, entidades e empresas com 
atividade nos setores de saneamento e meio ambiente. A subseção Bauru foi 
criada em 1997. Promove cursos nas áreas do Saneamento Básico e Meio 
Ambiente; 

• IBDA – Instituto Brasileiro de Direito Ambiental, foi criado em setembro de 
2001 e constitui-se num fórum permanente de discussão e divulgação do 
Direito Ambiental e Urbanístico com personalidade jurídica, assim como 
agrupar profissionais destas áreas e áreas correlatas. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

6.1 SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Neste item serão abordadas as principais características dos recursos hídricos no 
município de Bauru, abrangendo as disponibilidades existentes e suas diversas formas de 
usos e demandas. Adicionalmente, serão relatadas as informações existentes sobre a 
qualidade das águas e identificadas as principais fontes de poluição potenciais. 

6.1.1.  RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Como linha geral, os trabalhos de hidrologia superficial para a elaboração do 
Diagnóstico de Situação dos Recursos Hídricos, devem conduzir ao levantamento das 
disponibilidades e demandas hídricas superficiais do município de Bauru. 

Este estudo, para ser cientificamente conduzido e apresentar validade em termos de 
utilização pelo município, deverá incluir a quantificação numérica destas mesmas 
disponibilidades e demandas. Dadas as peculiaridades dos recursos hídricos, cujas 
disponibilidades variam no tempo e espaço de forma relativamente complexa, e as 
demandas também variam obedecendo ao crescimento e desenvolvimento sócio-
econômico, foi imposta a quantificação destas variabilidades estabelecendo valores básicos 
de comparação. 

Por outro lado, os recursos hídricos distinguem-se dos demais recursos naturais pelas 
formas de ocorrência e distribuição e, principalmente, por se constituírem simultaneamente 
em um bem passível de apropriação e em uma ameaça potencial. Assim, a água poderá ser 
um fator limitante ao desenvolvimento regional, seja em virtude de sua escassez, seja em 
virtude de ocorrências excessivamente concentradas. 

Em vista disso, estes estudos contemplam não apenas a caracterização das 
disponibilidades médias com suas variações sazonais, mas também a quantificação das 
demandas, descrevendo numericamente as suas ocorrências. 

Para a elaboração do Diagnóstico de Situação dos Recursos Hídricos, o município de 
Bauru foi subdividida em 4 sub-bacias, que podem ser vistas no quadro abaixo: 

 
Quadro 50 Sub-bacias do município de Bauru 

Sub-bacia AD (km2) 
Rio Batalha 153 
Rio Bauru 129 
Rib. da Água Parada 349 
Rib. do Campo Novo 42 

Fonte: Mapas IGC 
Posicionado em um divisor de águas, o município de Bauru integra parcialmente duas 

macro-bacias hidrográficas distintas, ambas drenando para o rio Tietê. A maior delas, a do 
rio Batalha, ocupa 502km2, cerca de 75% da área do município, e é conhecida 
regionalmente como Bacia Tietê-Batalha. Os 25% restantes da área do município de Bauru 
(673,5km2, segundo o IBGE) drenam suas águas para o rio Bauru, inserido regionalmente 
na Bacia Tietê-Jacaré, abrangendo 172km2. 
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Situar-se em um divisor de águas significa, entre outras peculiaridades, na existência 
de inúmeras nascentes, o que é uma grande responsabilidade do ponto de vista da 
manutenção dos recursos hídricos locais e regionais. 

A maior parte da área urbana do município situa-se na bacia hidrográfica do rio Bauru, 
e lança a quase totalidade do seu esgoto, sem nenhum tratamento, em suas águas. Todos 
os afluentes do Bauru chegam ao seu leito contaminados e, ao sair do município, o oxigênio 
dissolvido na água é praticamente zero. O rio Bauru chega ao rio Tietê com enormes blocos 
de espuma, extremamente contaminado.  

Por outro lado, o ribeirão Água Parada, afluente do rio Batalha e curso d’água com a 
maior bacia de drenagem no município de Bauru (349km2) e da APA do Rio Batalha, corta 
toda a sua área rural, e é uma das alternativas de abastecimento do município para o futuro. 
As demais áreas de drenagem do rio Batalha em Bauru somam cerca de 153km2, e também 
são ocupadas, na maior parte, por atividades rurais. Contudo, existem atualmente bairros 
periféricos que drenam para a o rio Batalha, como o Jardim Vitória, Parque Real, Jardim 
Ouro Verde, Residencial Monte Verde, Mutirão Leão XIII, Vila Dutra e Vila Industrial. As 
águas dos bairros Vanuíre, Gasparini, Pousada da Esperança e Vila São Paulo, na Zona 
Norte da cidade, também são drenadas para o rio Batalha, através do córrego Pau d'Alho. 

O rio Batalha é utilizado, em todo o seu trajeto, para recreação, dessedentação de 
animais e irrigação, dentre outras finalidades, mas vem acumulando problemas crônicos, 
como a utilização dos solos de suas encostas sem a adoção de práticas de conservação, o 
uso de agrotóxicos sem controle nessas áreas e a devastação de suas matas ciliares, 
ensejando severos processos de erosão e assoreamento, e ainda recebe enorme carga de 
efluentes poluidores.  

O Ribeirão do Campo Novo é afluente já fora do município de Bauru do ribeirão 
Grande, este o último afluente do rio Bauru antes de sua foz no Tietê. Localizado no 
extremo sul, sendo limite do município com o município de Agudos, o Campo Novo também 
corre dentro de APA. Bairros como Aimorés e Vale do Igapó estão em sua área de 
drenagem.  

Os contribuintes mais importantes do córrego Água Parada, e conseqüentemente do 
rio Batalha, do ponto de vista da área de drenagem, são: córrego Barra Grande (76,1km2), 
córrego Boa Vista (31,4km2), córrego da Gabiroba (26,7km2), córrego da Figueira (26,0km2) 
e córrego rio Verde (25,7km2). Já os principais contribuintes do rio Bauru, na zona urbana do 
município, são, segundo Vidágua (2004), os córregos Água da Ressaca (22,7km2), Água do 
Castelo (10,9km2) e da Vargem Limpa (11,3km2), na sua margem esquerda. Pela margem 
direita, os principais contribuintes (em área de drenagem) são o córrego da Água Comprida 
(8,7km2) e o ribeirão da Vargem Limpa (13,8km2) (VIDÁGUA, 2004). 

Mesmo possuindo uma extensa rede de drenagem, a precariedade e ineficiência das 
galerias pluviais do município, somadas à impermeabilização e à ocupação de fundos de 
vale e áreas de cabeceira, vêm causando o aumento e a intensificação dos processos 
erosivos e dos conseqüentes problemas de inundações. 

Segundo o Cadastro dos Cursos de Água do Estado de São Paulo do DAEE, as 
bacias do rio Batalha e do Rio Bauru são formadas pelos seguintes cursos de água, 
conforme quadro abaixo: 



                                                       

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

137

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 51 Cursos de água cadastrados pelo DAEE 
ITEM NOME DO CURSO DE ÁGUA CÓDIGO NO DAEE 

A BATALHA,R 102092 
Afluentes 
1 JACUTINGA,RIB 10209201 
1.1 LONTRA,COR DA 1020920101 
1.1.1 SNA1 LONTRA,COR DA 102092010101 
1.1.2 SNA1 LONTRA,COR DA/(BARRAO,COR) 102092010102 
2 AVAI/BATALHINHA,RIB 10209202 
2.1 ANHUMAS,RIB 1020920201 
2.2 PRESIDENTE ALVES,RIB 1020920202 
3 AGUA DA CORREDEIRA,R 10209203 
4 BALBINOS/DUAS PONTES,RIB DOS(AS) 10209204 
4.1 GRANDE,COR 1020920401 
4.1.1 MIRIM,COR 102092040101 
5 URU,COR DO 10209205 
5.1 GUARIUVA,COR 1020920501 
6 GUARICANGA/SAO SEBASTIAO,RIB 10209206 
6.1 CARNEIRO,RIB DO 1020920601 
6.1.1 SAO LUIS,RIB 102092060101 
7 AGUA PARADA,RIB DA 10209207 
7.1 BARRA GRANDE,COR 1020920701 
7.1.1 SNA1 BARRA GRANDE,C(ASSOREADO) 102092070101 
7.2 GABIROBA,COR DA 1020920702 
7.2.1 BARRO PRETO,COR 102092070201 
8 VEADO,RIB DO 10209208 
8.1 SNA1 VEADO,RIB DO 1020920801 
9 AGUA DO PANTANO,COR 10209209 
10 AGUA DA FACA,RIB 10209210 
11 FUNDO,COR 10209211 
11.1 SERRINHA,COR 1020921101 
11.1.1 SNA1 SERRINHA,COR 102092110101 
11.1.1.1 SNA2 SERRINHA,COR 1020921101011 
12 AGUA DO BARREIRO,COR 10209212 
13 SNA1 BATALHA,R 10209213 
14 AGUA LEOPOLDINHA,COR DA 10209214 
15 AGUA DO PAIOL,COR 10209215 
16 SAO JOAQUIM,COR 10209216 

Fonte: adaptado DAEE
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Quadro 52 Cursos de água cadastrados pelo DAEE (continuação) 
ITEM NOME DO CURSO DE ÁGUA CÓDIGO NO DAEE 

B BAURU,R 102118 
1 GRANDE, RIB 10211801 
1.1 AGUDOS, COR DOS, RIB DOS 1021180101 
1.1.1 SNA1 AGUDOS, COR DOS 102118010101 
1.1.2 SNA1 AGUDOS, COR DOS 102118010102 
1.2 BARRA SECA,COR DA 1021180102 
1.2.1 SNA1 BARRA SECA,COR DA 102118010201 
1.2.2 PINDORAMA,COR 102118010202 
1.3 SNA1 GRANDE,RIB 1021180103 
1.4 CAMPO NOVO,RIB DO 1021180104 
1.4.1 CAPIM FINO,COR 102118010401 
1.4.2 MANGUEIRAS,COR DAS 102118010402 
2 AGUA DA SESSACA,RIB DA 10211802 
3 SOBRADO,COR DO 10211803 
4 GRAMA,RIB DA 10211804 
5 AGUA DAS FLORES,RIB DA 10211805 
6 AGUA DOS ARROZ,COR 10211806 
7 SNA1 BAURU,R 10211807 
8 AGUA DA FORQUILHA,COR 10211808 
9 MATADOURO,COR DO 10211809 

Fonte: adaptado DAEE 
O cadastro do DAEE não apresenta todos os afluentes dos rios, apenas os principais 

corpos d’água são cadastrados. Assim para se ter uma melhor visão sobre os corpos d’água 
do município de Bauru é necessário análise em referências cartográficas. 

Assim, segundo as cartas topográficas 1:10000 do IGC, os afluentes das sub-bacias 
do município de Bauru são: 

• Bacia do rio Batalha: Água do Guilherme, Água do Ventura, córrego São 
José, córrego dos Bastos, Água do Honório, córrego do Sairo, córrego da 
Laranjeira, córrego Boa Vista, Água da Leopoldina, Água do Cedro, Água do 
Paiol, Água do Cocho, córrego dos Camargos, Água da Estiva, córrego 
Cachoerinha, córrego do Barreiro, córrego Água Grande, ribeirão dos 
Macacos; 

• Bacia do Ribeirão Água Parada: córrego Santana, Córrego Bela Vista, 
córrego Floresta, córrego do Pau D’álho, Água Parada Pequena, córrego do 
Capim, córrego Gabiraba, córrego Barro Preto, córrego do Palmital, córrego 
São Bento, córrego Fundo, córrego da Figueira, córrego Barro Preto, Água da 
Cuta, córrego Rio Verde, córrego Sertãozinho, córrego da Maritaca, córrego 
dos Coqueiros, córrego Correinha, Água Parada de Baixo, Água do Monjolo, 
Água Parada de Cima, córrego da Olaria, córrego da Barra Grande; 

• Bacia do rio Bauru: Água da Ressaca, Água da Forquilha, córrego do 
Sobrado, ribeirão da Grama, Água das Flores, córrego Barreirinho, córrego 
Água Comprida, córrego Vargem Limpa, córrego Água do Arroz; 

• Bacia do ribeirão do Campo Novo: córrego do Capim Fino, córrego Água da 
Palmeira e córrego Alexandre. 

5.1.1.1. Precipitações médias mensais 
A altura média de precipitação em uma área específica é necessária em muitos tipos 

de problemas hidrológicos, notadamente, na determinação do balanço hídrico de uma bacia 
hidrográfica, cujo estudo pode ser feito com base em um período determinado de tempo, ou 
com totais de uma estação do ano, ou ainda, com base em totais anuais. Existem três 
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métodos para a determinação do balanço hídrico: 
• Método da Média Aritmética 
• Método de Thiessen 
• Método das Isoietas 

Para o estudo da precipitação no município de Bauru efetuou-se, previamente, a 
seleção dos dados de estações pluviométricas do Banco de Dados Pluviométricos e 
Fluviométricos do DAEE e o Sistema de Informações Hidrológicas – Hidroweb da ANA, 
levando-se em conta: 

• Levantamento das estações em operação, das desativadas e do tipo de 
aparelho existente; 

• Análise da distribuição espacial na Bacia; 
• Análise qualitativa dos dados disponíveis. 

As redes básicas são constituídas, em geral, de pluviômetros e um número restrito de 
pluviógrafos localizados em locais de maior interesse, como regiões urbanas. No Estado de 
São Paulo, o DAEE/CTH opera uma rede básica com cerca de 1000 pluviômetros e 130 
pluviógrafos, o que dá uma densidade de, aproximadamente, um posto a cada 250 Km2 no 
Estado.  

A rede da área englobando o município de Bauru e seus municípios vizinhos acha-se 
distribuída de forma razoavelmente uniforme, contendo apenas 27 postos pluviométricos. 

A Região de Bauru é deficiente em relação ao número de pluviógrafos, cuja rede é 
composta por apenas 3 aparelhos registradores em funcionamento, sendo que apenas um 
está localizado em Bauru uma vez que o mínimo recomendável é de um aparelho 
registrador para cada quatro postos. Esta deficiência é sentida nos estudos de correlação 
precipitação-deflúvio, nos casos de enchentes, problemas de erosão e cálculo de galerias 
pluviais, onde é necessário um bom conhecimento das intensidades pluviométricas. 

O Quadro 53 apresenta os postos pluviométricos e o Quadro 54 os postos 
fluviométricos da rede operada pelo DAEE, incluindo os desativados. 
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Quadro 53 Postos Pluviométricos da região de Bauru 
Prefixo do posto Município Período de dados Entidade 
D5-017 Bauru 1937 – 1961 DAEE 
D6-001 Bauru 1936 - 1971 DAEE 
D6-002 Bauru 1937 - 1971 DAEE 
D6-036 R Bauru 1939 – 1999 DAEE 
D6-050 Bauru 1954 – 1971 DAEE 
D6-057 Bauru 1944 - 1999 DAEE 
D6-061 Bauru 1944 – 1971 DAEE 
D6-082 Bauru 1947 – 1971 DAEE 
D6-088 Bauru 1970 - 1999 DAEE 
D6-103 Bauru 1981 - 1999 DAEE 
D5-085 Pederneiras 1982 - 1999 DAEE 
D5-024 Pederneiras 1936 - 1966 DAEE 
D5-018R Pederneiras 1937 - 2000 DAEE 
D5-005 Pederneiras 1936 - 1971 DAEE 
D6-030 Duartina 1937 - 1970 DAEE 
D6-020 Duartina 1938 - 2000 DAEE 
D6-008 Duartina 1937 – 1954 DAEE 
D6-007 Duartina 1958 - 1967 DAEE 
C6-050R Reginópolis 1943 - 1999 DAEE 
D6-087 Arealva 1970 - 2000 DAEE 
D6-096 Agudos 1971 - 200 DAEE 
D5-041 Agudos 1998 DAEE 
D5-026 Agudos 1938 - 1956 DAEE 
D6-097 Avaí 1972 - 2000 DAEE 
D6-058 Avaí 1944 - 2000 DAEE 
D6-009 Piratininga 1937 – 1945 DAEE 
D6-022 Piratininga 1939 - 1998 DAEE 
D6-046 Piratininga 1943 - 1971 DAEE 

Fonte:Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo . DAEE / SRHSO / SP. Inventário das 
Estações Pluviométricas / ANA (Hidroweb).  

Quadro 54 Postos fluviométricos 
Código Nome Manancial A.D. (km2) Período Entidade 

62810000 Reginópolis Batalha 1.881 1943 - Cont. DAEE 
62813000 Reginópolis Batalha 1.927 1952 - 1980 DNAEE 
62815000 Reginópolis Batalha 1.980 1976 - 1979 CESP 
Fonte:Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo . DAEE / SRHSO / SP. Inventário das 

Estações Pluviométricas / ANA (Hidroweb).  
 
Os resultados da pluviometria na região de Bauru são apresentados através de 

gráficos, em que são mostrados os totais mensais registrados em 1997, juntamente com os 
valores médios mensais das séries históricas disponíveis, para cada sub-bacia, obtidos 
através do método de Thiessen. 

A Figura 16 evidencia a série histórica disponível, sem levar em consideração se os 
dados estão homogeneizados. 
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PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL DA SUB-BACIA BAURÚ:
(POSTOS D6-036,D5-018)
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Figura 16 Precipitações médias mensais para a sub-bacia do rio Bauru 

fonte: Relatório de Situação do Tietê-Jacaré 
 
A Figura 17 apresenta as precipitações médias mensais, na Sub-bacia do Rio Batalha 

com dados referentes ao período de 1970 a 1997 
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Figura 17 Precipitação média mensal na Sub-bacia do Rio Batalha no período de 1970 
a 1997 

Fonte: Relatório de Situação do Tietê-Batalha 
Num local de um curso d’água, onde se disponha de um posto fluviométrico 

adequadamente operado, a série de vazões que seja possível obter é o conjunto básico de 
informações que permite caracterizar, localmente, as disponibilidades hídricas superficiais. 
Essa série hidrológica compreende vazões médias diárias, que por sua vez podem ser 
resumidas em valores médios mensais, mais adequados para utilização em determinados 
tipos de estudos. 
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O município de Bauru não apresenta estações fluviométricas em operação. Dos 
corpos d’água que passam por Bauru, o único que dispõe de estação fluviométrica é o Rio 
Batalha, e a estação está localizada no norte do município de Reginópolis. Tomando-se 
como base os critérios de recomendações da Organização Meteorológica Mundial – OMM, a 
inexistência de estações no Município não satisfaz aos padrões estabelecidos.  

Em bacias sem dados fluviométricos, o DAEE desenvolveu estudos para o Estado de 
São Paulo com objetivo de permitir a avaliação da disponibilidade hídrica em qualquer curso 
de água, através da regionalização dos seguintes parâmetros hidrológicos: 

• Vazão média de longo período; 
• Vazão mínima anual média para os intervalos de 1 a 6 meses consecutivos, 

associada à probabilidade de ocorrência; 
• Curva de permanência de vazões médias mensais; 
• Volume de armazenamento intra-anual, necessário para atender uma 

demanda associada a um risco; 
• Vazão mínima anual de 7 dias consecutivos associada a uma probabilidade 

de ocorrência. 

6.1.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

A disponibilidade hídrica subterrânea pode ser avaliada pelas características 
hidráulicas e geométricas dos aqüíferos existentes, além de considerações quanto à 
facilidade de extração dos recursos e a produtividade obtida. 

Segundo o Relatório Zero da UGRHI Tietê Jacaré, a ocorrência das águas 
subterrâneas na região de Bauru é condicionada pela presença de quatro unidades 
aqüíferas, a saber: Sistema Aqüífero Bauru, Aqüífero Serra Geral e Aqüífero Botucatu, em 
suas porções livre e confinada. As denominações dos aqüíferos adotadas no relatório zero 
seguem os estudos de âmbito regional no Estado de São Paulo, realizados por DAEE 
(1976), REBOUÇAS (1976), DAEE (1988), IG/CETESB/DAEE (1997) e CAMPOS (1993), 
sendo as mesmas utilizadas no Primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos (1990). 

As principais características hidrogeológicas de cada unidade aqüífera foram obtidas 
em levantamentos bibliográficos, sendo resumidas nos itens subseqüentes. O Quadro 55 
resume os dados obtidos. 

Adicionalmente foram realizadas análises de produtividade dos aqüíferos por meio do 
levantamento das informações de vazão de explotação, vazão específica e profundidade 
total dos poços cadastrados nos diversos bancos de dados existentes. O Quadro 55 
apresenta a síntese das informações obtidas (DAEE, Sabesp, CPRM). 
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Quadro 55 Resumo das características geométricas e hidrogeológicas dos aqüíferos presentes na UGRHI 

Aqüífero Unidade 
Geológica 

Características Geometria do Aqüífero Hidráulica dos Aqüíferos Hidráulica dos Poços 

Hidrogeológicas 
Área aflorante 

na UGRHI 
(%) 

Espessura 
média (m) 

Transmissivi
dade (m2/d) 

Porosidade 
efetiva (%) 

Vazão 
média 
(m3/h) 

Vazão 
específica 
(m3/h/m) 

Profundidade 
média (m) 

Bauru Grupo Bauru 
(formações 
Santo 
Anastácio e 
Adamantina) 

Extensão regional, 
porosidade granular, livre 
a semi-confinado, 
descontínuo, 
heterogêneo e 
anisotrópico. 

37 100 a 150 10 a 100 5 a 15 15 0,03 a 5,0 110 

Serra 
Geral 

Formação 
Serra Geral 

Extensão regional com 
caráter eventual, 
porosidade por fraturas, 
livre a semi-confinado, 
descontínuo, 
heterogêneo e 
anisotrópico. 

35 150 1 a 200 1 a 5 20 0,04 a 65 120 

Botucatu Formações 
Pirambóia e 
Botucatu 

Extensão regional, 
porosidade granular, 
livre, contínuo, 
homogêneo, isotrópico. 

23 250 - 0,2 75 0,15 a 10 175 

Formações 
Pirambóia e 
Botucatu 

Extensão regional, 
porosidade granular, 
confinado, contínuo, 
homogêneo, isotrópico 

- 350 a 400 350 a 500 16 a 24 150 0,5 a 10 350 

Fonte: modificado de IG/CETESB/DAEE, 1997
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Quadro 56 Vazões por aqüífero dos poços cadastrados 

Aqüífero Número de poços 
Q mín. 
(m3/h) 

Q máx. 
(m3/h) 

Q média 
(m3/h) 

Bauru 85 0,5 300,0 8,3 
Serra Geral 13 2,0 39,0 12,0 
Botucatu  43 3,0 356,0 92,5 
Não definido 8 1,5 47,0 15,3 

Fonte: DAEE 

6.1.2.1. Sistema Aqüífero Bauru 

De acordo com Campos (1987), o pacote de sedimentos do Cretáceo que constitui o 
sistema aqüífero Bauru, comporta-se como um aqüífero livre ou freático, em toda a sua 
extensão regional e está assentado sobre um substrato impermeável formado pelo topo dos 
derrames de basalto da formação Serra Geral. 

Portanto, a superfície de contato entre os sedimentos e o basalto sotoposto, que 
constitui o limite basal do aqüífero Bauru, mostra-se de forma irregular, com uma 
descontinuidade resultante tanto de falhamentos como do paleo-relevo esculpido pelo ciclo 
erosivo anterior a deposição do Bauru. A tendência do mergulho do contato entre os dois 
aqüíferos é de um caimento de Leste para Noroeste, em direção a calha do Rio Paraná. 

Segundo o relatório zero da UGRHI 16 em toda a área da Bacia do Tietê/Batalha, o 
aqüífero Bauru ocorre aflorando de forma predominante.  

A espessura saturada dos arenitos do Grupo Bauru, na maior parte de sua área de 
ocorrência, varia desde poucos metros nos fundos dos vales das principais drenagens da 
bacia, próximo ao contato com o basalto sotoposto, até pouco mais de 150 metros nas 
áreas mais elevadas situadas próximas aos divisores de água entre as principais sub-
bacias.  

As condições de circulação de água subterrânea e o comportamento hidráulico do 
aqüífero Bauru indicam uma situação de recarga natural se dando diretamente a partir das 
precipitações pluviais que ocorrem na própria bacia e a superfície potenciométrica apresenta 
uma configuração nitidamente associada a morfologia dos terrenos, com os divisores da 
superfície potenciométrica da água subterrânea seguindo um posicionamento muito 
próximo, em sub-superfície, aos divisores do escoamento superficial de água das sub-
bacias hidrográficas.  

Desta forma, as isopiezas (linhas de mesma cota do nível freático da água) 
apresentam-se alongadas, acompanhando a topografia dos espigões e planaltos. As linhas 
de fluxo do escoamento subterrâneo convergem naturalmente em direção as calhas dos rios 
que tem caráter efluente, ou seja, recebem contribuição direta das águas subterrâneas.  

DAEE (op. cit) , considera o Aqüífero Bauru como moderadamente permeável, devido 
ao teor relativamente elevado de material argiloso e siltoso. Os valores de transmissividade 
variam de 10 m2/d a 100 m2/d, com média de 35 m2/d, e porosidade efetiva entre 5% e 15%. 
Coeficientes de armazenamento entre 10-3 e 10-5 indicam localmente condições de 
semiconfinamento a confinamento do aqüífero. Essas características hidráulicas resultam 
em vazões consideradas pequenas, com médias entre 12 e 13 m3/h, porém de grande 
importância devido a sua extensa distribuição no Estado e facilidade de captação por poços 
relativamente rasos (75 a 125 m de profundidade). 

No município de Bauru, CAVAGUTI & SILVA (1992), identificaram o potencial de 
explotação do Aqüífero Bauru apenas para utilização por particulares e área rural. O 
Aqüífero apresenta nesta região espessura média de 120 m (entre 10 e 190 m), coeficiente 
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de permeabilidade médio de 0,4 m/d, transmissividade entre 5 e 75 m2/d e vazão específica 
de 0,1 a 2 m3/d, resultando em produção média dos poços inferior a 20 m3/h. 

O levantamento de poços cadastrados, realizado no âmbito da análise de demandas 
da UGRHI Tietê Jacaré, indicam que o aqüífero produz vazões desde 1,3 até 135 m3/h, com 
média de 16,8 m3/h, em poços com profundidade entre 37 e 300 m, total ou parcialmente 
penetrantes. As vazões específicas resultantes variam de 0,034 a 5,0 m3/h/m, com média de 
1,06 m3/h/m. 

6.1.2.2. Aqüífero Serra Geral 

Os basaltos da Formação Serra Geral constituem um aqüífero de extensão regional, 
porém com condições aqüíferas restritas, definidas em função de descontinuidades (juntas, 
fraturas e falhas), e/ou pela presença de pacotes de arenitos inter-derrames. 

Segundo estudos do DAEE (1976), os basaltos apresentam espessuras variáveis de 
100 m a 1200 m, sendo mais espessos no sentido do rio Paraná. A transmissividade 
extremamente baixa na direção vertical, aliado à sua grande espessura, condicionam o 
basalto como o substrato hidrogeológico do Aqüífero Bauru e a camada confinante do 
Aqüífero Botucatu subjacente. 

Como o fluxo das águas subterrâneas ocorre, essencialmente, nas fraturas da rocha, 
as quais são usualmente descontínuas, os parâmetros hidráulicos do aqüífero 
(transmissividade, permeabilidade, porosidade) não possuem o mesmo significado que nos 
aqüíferos granulares, não servindo, portanto, para previsões de disponibilidade hídrica. 

DAEE (op. cit) relatou a presença de grupos de transmissividade muito baixa (1 a 9 
m2/d) ou muito altas (100 a 200 m2/d) na área estudada, com porosidade efetiva entre 1% e 
5% e vazões extremamente variáveis. Segundo o RZ da UGRHI TJ, embora a área aflorante 
do basalto seja de apenas 35% em toda a bacia Tietê Jacaré, a ocorrência em subsuperfície 
abrange a sua totalidade.  

Os poços cadastrados na UGRHI Tietê Jacaré que captam unicamente este aqüífero 
apresentam vazões bastante variáveis, entre 1,0 e 145,0 m3/h, com média de 19,7 m3/h. As 
profundidades variam entre 40 e 364 m e a vazão específica média é de 3,99 m3/h/m, 
extremamente variável desde 0,041 m3/h/m até máxima de 67,215 m3/h/m. São freqüentes 
os poços com captação tanto no Aqüífero Bauru como no Serra Geral, apresentando vazão 
média de 27,6 m3/h (2,25 a 340,8 m3/h), superior aos poços que captam unicamente o 
Aqüífero Bauru. A vazão específica média é de 1,171 m3/h/m (0,063 a 13,365 m3/h/m) e as 
profundidades variam entre 45 e 202 m, com média de 99,2 m.  

6.1.2.3. Aqüífero Botucatu 

Sob a denominação de Aqüífero Botucatu são incluídas as formações Botucatu e 
Pirambóia. O Aqüífero Botucatu apresenta área de afloramento em apenas 13% da área 
total da Bacia do Tietê-Jacaré, mas ocorre em sua totalidade em sub-superfície, tendo os 
basaltos da Formação Serra Geral como unidade confinante. 

O aqüífero Botucatu ocorre sob toda a extensão da Bacia do Tietê-Batalha sotoposto a 
seqüência de derrames de basalto da formação Serra Geral, em contato com esta por 
descontinuidade angular, em profundidades superiores a 300 metros. 

O aqüífero Botucatu, mais recentemente denominado também como aqüífero Guarani, 
é constituído pelos arenitos eólicos da formação Botucatu, característicos pela sua gênese 
em ambiente desértico. O arenito “Botucatu” apresenta uma granulação fina, com um 
diâmetro médio dos grãos da ordem de 0,18 mm, grãos quartzosos bem arredondados, boa 
esfericidade e teor de matriz argilosa inferior a 10%. As sucessivas camadas de dunas são 
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estratificadas de forma assimétrica e formam um formidável pacote da ordem de 150 metros 
de espessura média. 

 Sob os arenitos eólicos ocorrem, de forma concordante, os arenitos de origem flúvio-
lacustre da formação Pirambóia. São arenitos de granulação muito fina, com um diâmetro 
médio dos grãos da ordem de 0,12 mm, que apresentam, do topo para a base, teores de 
argila acima de 20% e contem intercalações de horizontes lamíticos.  

A importância do aqüífero Botucatu se deve tanto pela sua distribuição sob toda a 
extensão da bacia como pela disponibilidade de água de boa qualidade armazenada nos 
interstícios dos arenitos que constituem o arcabouço geológico desse aqüífero. Esse 
extraordinário manancial que se estende pela Bacia Geológica do Paraná ocupando partes 
dos territórios do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, dispõe de um volume total 
disponível de água subterrânea da ordem de 40 km3, correspondente a 1.260 m3/s, cerca de 
30 vezes superior à demanda de água proporcionada por toda a população existente sobre 
sua área de ocorrência na região Centro-Sul da América do Sul, cerca de 15 milhões de 
habitantes.  

De modo geral, a água proveniente do Aqüífero Botucatu é de boa à excelente 
qualidade e se presta para os diversos usos em quase toda sua área de ocorrência, 
respondendo pelo abastecimento público de água de centenas de cidades de pequeno a 
grande porte, que exploram o aqüífero por meio de poços tubulares com profundidade 
variada. 

Segundo DAEE (1976), a espessura do Aqüífero Botucatu varia entre 250 a 580 m, 
com médias em torno de 350 a 400 m. As recargas ocorrem principalmente nas áreas de 
afloramento das formações, situadas a leste da UGRHI TJ (portanto Bauru não está inserido 
na área de recarga), induzindo ao fluxo das águas essencialmente horizontal. As 
contribuições ou perdas por meio dos basaltos são bastante restritas, resultando em altas 
pressões de confinamento, capazes de gerar artesianismo em determinados locais. O 
Aqüífero apresenta permeabilidade média de 3,5 m/d, coeficiente de transmissividade entre 
350 m2/d e 500 m2/d, e porosidade total entre 16% e 24%. As pressões de confinamento 
resultam em coeficientes de armazenamento extremamente baixos, de 10-4 a 10-6. 

A recarga natural do aqüífero Botucatu ocorre tanto pela parcela significativa da água 
pluvial que se infiltra no aqüífero a partir das precipitações nas áreas distantes de 
afloramento superficial dos arenitos, principalmente na região denominada Depressão 
Periférica do Estado de São Paulo, como também pela percolação vertical de água 
subterrânea que ocorre ao longo de descontinuidades, por meio dos interfluxos hidráulicos 
entre os arenitos e os basaltos do aqüífero Serra Geral sobreposto, mormente onde a carga 
piezométrica favorece a ocorrência de fluxos descendentes. 

Os poços do Aqüífero Botucatu cadastrados na UGRHI TJ, localizados em suas 
porções livres, apresentam vazões entre 1,3 e 377 m3/h, com média de 75,7 m3/h. As 
vazões específicas resultantes variam de 0,184 a 8,314 m3/h/m , com média de 2,316 
m3/h/m. As profundidades dos poços varia de 50 a 371 m, resultando em média de 176,4 m.  

No aqüífero confinado as vazões são relativamente maiores, entre 6,5 e 352 m3/h, com 
média de 153,9 m3/h. As vazões específicas obtidas situam-se entre 0,6 e 10,8 m3/h/m, com 
média de 3,529 m3/h/m. As profundidades dos poços são bastante varáveis, a depender das 
espessuras dos basaltos sobrejacentes. Foram observados poços desde 62 m até 608 m, 
resultando em média de 348,3 m.  

Especificamente, na área urbana do município de Bauru, CAVAGUTI & SILVA (1992), 
identificaram três zonas de potencial hídrico para o Aqüífero Botucatu, de acordo com as 
características geológicas de ocorrência das formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral 
na área estudada. Este estudo constatou o potencial do Aqüífero para o abastecimento 
público da cidade de Bauru, de modo a possibilitar a definição de diretrizes para a gestão 
otimizada de recursos. 
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6.1.3. IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES POTENCIAIS, PONTUAIS E DIFUSAS, DE 
POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

De forma genérica, a poluição das águas decorre da adição de substâncias ou 
materiais que, diretamente ou indiretamente, alterem as características físicas e químicas do 
corpo d’água de forma que prejudique a sua utilização para abastecimento público, 
dessedentação de animais, recreação, entre outros. 

Um corpo hídrico recebe cargas poluidoras de duas formas distintas. A primeira, 
denominada fonte ou poluição pontual, refere-se à poluição decorrente de ações 
modificadoras localizadas. É o caso, por exemplo, da desembocadura de um rio, de 
efluentes de uma estação de tratamento de esgotos domésticos ou industriais, ou mesmo, a 
saída de um tronco coletor de esgotos domésticos sem tratamento. 

Por outro lado, poluição difusa, se dá pela ação das águas da chuva ao lavarem e 
transportarem a poluição nas suas diversas formas espalhadas sobre a superfície do terreno 
(urbano ou não) para os corpos receptores. A poluição difusa alcança os rios, lagoas, baías, 
etc., distribuída ao longo das margens, não se concentrando em um único local como é o 
caso da poluição pontual. 

No município de Bauru as principais fontes de poluição pontual são os despejos de 
esgoto doméstico sem tratamento diretamente no Rio Bauru e despejos de efluentes 
industriais, cujos impactos sobre os recursos hídricos são amplos devido a sua diversidade. 
Os despejos domésticos apresentam elevadas cargas orgânicas e altas concentrações de 
surfactantes (detergente), que comprometem seriamente a qualidade da água do corpo 
receptor. As águas utilizadas nos processos industriais, contaminadas com os mais diversos 
produtos químicos, muitas vezes caracterizam-se por uma elevada carga de poluentes que, 
a depender do corpo receptor, será depurada com dificuldade.  

Neste item, serão discutidas as principais fontes de poluição que ameaçam os 
recursos hídricos de Bauru, tanto superficiais quanto subterrâneos. Deve-se destacar que, 
serão abordadas as fontes potenciais de poluição, uma vez que as alterações verificadas na 
qualidade dos recursos hídricos serão tratadas no item sobre qualidade das águas. 

As principais fontes foram classificadas quanto à sua forma de inserção no meio e 
quanto à sua origem, conforme apresentadas a seguir: 

Fontes pontuais ou fixas 
Fontes pontuais correspondem às fontes que podem ser relacionadas a um ponto 

específico de descarga. Serão apresentadas a seguir as principais fontes de poluição 
pontuais obtidas, classificadas de acordo com a atividade geradora dos poluentes. 

Cargas poluidoras de origem doméstica 
As cargas poluidoras de origem doméstica referem-se aos pontos de lançamento de 

esgotos, coletados pelo Departamento de Água e Esgoto. São considerados como fontes 
pontuais de poluição direta dos cursos d’água onde são lançados, podendo também afetar 
as águas subterrâneas e solos de forma indireta.  

Os esgotos domésticos caracterizam-se pela grande quantidade de matéria orgânica 
biodegradável, responsável por significativa depleção do oxigênio nos cursos de água, como 
resultado da estabilização pelas bactérias. Estes efluentes líquidos apresentam ainda 
nutrientes e organismos patogênicos, que podem causar efeitos deletérios no corpo 
receptor, dificultando, ou mesmo, inviabilizando o seu uso para um outro fim.  

A quantificação dos poluentes biodegradáveis é apresentada em termos de carga 
orgânica, expressa em massa de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,2o) por unidade 
de tempo. As cargas orgânicas potenciais para o município de Bauru foram calculadas de 
acordo com a população atendida pela rede coletora, adotando-se uma média teórica de 54 
g DBO5,20/habitante/dia. Considerando que o município apresenta mais de um ponto de 
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lançamento, a distribuição das cargas foi realizada proporcionalmente às vazões lançadas 
em cada ponto. Os dados de cada ponto de lançamento cadastrados são apresentados em 
anexo. 

O quadro a seguir identifica os pontos de lançamento e as respectivas cargas 
potenciais e remanescentes do município, a localização destes pontos foi obtida por meio de 
Mapa fornecido pelo Geoprocessamento do DAE – Departamento de Água e Esgoto do 
Município de Bauru. 

Os valores da carga de lançamento descritos foram igualmente fornecido pelo DAE, 
sendo que estas vazões foram estimadas de acordo com o número de economias 
registradas em cada bacia de contribuição. A partir do número de economias calculou-se 
uma média de população de 2,9 habitantes por economia. Na seqüência estimou-se a 
quantidade de esgoto gerada por habitante, considerando 80 % do total de água consumida 
como dejeito pós-uso, e a média de consumo diário por habitante de 829,82 litros, com 
consumo mínimo de 68,92 l/hab.dia e máximo de 41.086,21 l/hab.dia. 

 
Quadro 57 Pontos de lançamentos de cargas orgânicas domésticas no município de 

Bauru 

Sub-
bacia Córrego Nº 

Pontos 

Esgoto 
Lançado 
(m³/mês)

2 - Rio 
Batalha 

Córrego da Água da Boa Vista 1 8116,8 
Córrego do Salto afluente do Rio Batalha antes do Córrego da Água da 
Boa Vista 1 14166,0 

3 - Rio 
Bauru 

Córrego Água da Ressaca 9 72982,2 
Rio Bauru até confluência com Córrego do Sobrado 6 41851,2 
Rio Bauru até confluência com Córrego da Grama 5 34602,0 
Rio Bauru até confluência com Córrego Água do Castelo 2 1151,4 
Rio Bauru antes da confluência com Córrego sem nome Parque 
Residencial Jardim Araruna 1 128726,4 
Córrego sem nome Rodovia Cândido Marechal Rondon - Jardim 
Guadalajara (deságua no rio Bauru) 2 44075,4 
Córrego Água Comprida 17 96559,2 
Ribeirão Vargem Limpa (afluente do Bauru) 2 46497,6 
Córrego sem nome Distrito Industrial I 8 28943,4 
Córrego Água do Arroz ou Córrego Aimoré 2 3694,2 
Rio Bauru antes do Córrego Barreirinho 5 6818,4 
Córrego sem nome Parque Residencial Jardim Araruna 7 22901,4 
Córrego do Barreirinho 1 59740,2 
Córrego da Vargem Limpa 2 35185,8 
Córrego Pau d'alho antes da confluência com o Córrego do Monte Belo 1 42357,0 
Córrego do Monte Belo 1 4832,4 
Córrego Água do Castelo 7 93727,8 
Rio Bauru antes da confluência com o Córrego Água do Castelo 5 20727,0 
Córrego da Grama 23 152829,0 
Córrego Água do Sobrado 14 73446,0 
Córrego Água da Forquilha 4 25716,0 

Fonte: Adaptado DAE 
O Quadro 58 apresenta outros pontos de lançamento possivelmente existentes no 

município, correspondente aos setores censitários ocupados, de acordo com o Censo IBGE 
2000, que ainda não possuem rede de coleta de esgoto, ou que não estão contemplados 
pelas bacias acima descritas. 

A população correspodente à estes locais foi obtida dos Setores Censitários (IBGE, 
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2000), e a estimativa da vazão de esgoto lançada foi calculada considerando a média de 
consumo de água de 200 l/hab.dia e contribuição de lançamento da água consumida de 
80%. Foram observados ainda o percentual médio de área do setor contribuinte por meio de 
análise visual do mapa de Setores Censitários e Mapa de bacias de lançamento do DAE. 
Quadro 58 Pontos de lançamentos de cargas orgânicas domésticas no município de 

Bauru (fora das bacias do DAE) 

Sub-bacia Córrego Nº 
Pontos 

Esgoto Lançado 
(m³/mês) 

2 - Rio Batalha Córrego da Água da Boa Vista 3 1841,28 

3 - Rio Bauru 

Córrego Água da Forquilha 1 1802,4 
Córrego Água da Ressaca 3 554,4 
Córrego Água do Arroz ou Córrego Aimoré 1 364,32 
Córrego da Grama 2 2983,68 
Córrego da Vargem Limpa 3 2980,8 
Córrego do Alexandre 2 5208 
Córrego do Barreiro 1 1319,04 
Córrego do Campo Novo 1 408 
Córrego do Pinheiro 1 628,8 
Córrego Floresta 1 0 
Córrego Floresta com reversão para Córrego da 
Grama 1 0 
Córrego Santana 1 0 
Ribeirão da Vargem Limpa 3 922,08 
Rio Bauru antes do Córrego da Grama 1 2465,28 

Fonte: Estimativa SHS a partir da população Censo IBGE 2000 
 
Em alguns locais onde identificaram-se possíveis potenciais de lançamento apesar de 

estarem inclusos nas bacias do DAE e que quando da análise da população atendida por 
meio do setor censitário (IBGE, 2000) não continham contagem populacional disponível, 
também estão listados no quadro acima. Contudo, as vazões nestes casos foram 
consideradas nulas, devido à impossibilidade de estimativa destes valores. 

O Quadro 59 apresenta, portanto, resumo dos lançamentos identificados pelo DAE e 
outros que podem estar sendo efetuados nos corpos d’água do município de Bauru, 
excluindo-se os três pontos onde não há dados para estimativa da vazão de esgoto lançada. 

O quadro mostra o corpo d’água onde há o lançamento, a sub-bacia correspondente, 
número de pontos de lançamento e quantidade de esgoto estimada em m³ por mês. 
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Quadro 59 Resumo dos lançamentos (DAE e outros) 

Sub-
bacia Córrego Nº 

Pontos 

Esgoto 
Lançado 
(m³/mês) 

2 - Rio 
Batalha 

Córrego da Água da Boa Vista 4 9958,1 
Córrego do Salto afluente do Rio Batalha antes do Córrego da 
Água da Boa Vista 1 14166,0 

3 - Rio 
Bauru 

Córrego Água da Ressaca 12 73536,6 
Rio Bauru até confluência com Córrego do Sobrado 6 41851,2 
Rio Bauru até confluência com Córrego da Grama 5 34602,0 
Rio Bauru até confluência com Córrego Água do Castelo 2 1151,4 
Rio Bauru antes da confluência com Córrego sem nome Parque 
Residencial Jardim Araruna 1 128726,4 
Córrego sem nome Rodovia Cândido Marechal Rondon - Jardim 
Guadalajara (deságua no rio Bauru) 2 44075,4 
Córrego Água Comprida 17 96559,2 
Ribeirão Vargem Limpa (afluente do Bauru) 5 47419,7 
Córrego sem nome Distrito Industrial I 8 28943,4 
Córrego Água do Arroz ou Córrego Aimoré 3 4058,5 
Rio Bauru antes do Córrego Barreirinho 5 6818,4 
Córrego sem nome Parque Residencial Jardim Araruna 7 22901,4 
Córrego do Barreirinho 1 59740,2 
Córrego da Vargem Limpa 5 38166,6 
Córrego Pau d'alho antes da confluência com o Córrego do Monte 
Belo 1 42357,0 
Córrego do Monte Belo 1 4832,4 
Córrego Água do Castelo 7 93727,8 
Rio Bauru antes da confluência com o Córrego Água do Castelo 5 20727,0 
Córrego da Grama 25 155812,7 
Córrego Água do Sobrado 14 73446,0 
Córrego Água da Forquilha 5 27518,4 
Córrego do Alexandre 2 5208 
Córrego do Barreiro 1 1319,04 
Córrego do Campo Novo 1 408 
Córrego do Pinheiro 1 628,8 
Rio Bauru antes do Córrego da Grama 1 2465,28 

Total  148 1.081.124,9
Fonte: Adaptado DAE e SHS 

Observa-se pelos quadros acima que somando o total de carga potencial é de 
1.081.124,9 m³/mês, ou seja, cerca de 417,10 litros de esgoto lançados nos corpos d’água 
no município de Bauru por segundo, sendo que apenas 2,25% (apenas 5 pontos), 
aproximadamente, são lançados em córregos pertencentes à sub-bacia do Rio Batalha, e o 
restante, 97,75% são lançados em pontos localizados em córregos correspondentes à sub-
bacia do Rio Bauru. 

O número total de pontos de lançamento identificados pelo mapa fornecido pelo 
Geoprocessamento do DAE – Departamento de Água e Esgoto de Bauru foi de 148, sendo 
que destes 126 estão localizados em bacias com vazão de esgoto totalmente estimada pelo 
departamento e os demais foram estimados de acordo com o percentual de população 
correspondente ao setor censitário do IBGE que contribui nestes lançamentos. 

Estes valores de lançamento de esgoto referem-se a carga potencial orgânica, que no 
município de Bauru é igual à carga remanescente, pois não há processos de tratamento de 
esgoto sendo executados. 
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De acordo com PERH (2004-2007) a carga orgânica gerada no município de Bauru, 
considerando estimativa a partir da população identificada no Censo IBGE (2000) e o 
percentual de coleta de esgoto no município está apresentada no quadro a seguir. 

Quadro 60 Carga Orgânica Gerada 
População Censo 

2000 Atendimento (%) Carga Poluidora kgDBO/dia Corpo 
Receptor 

Total Urbana Coleta Tratamento Potencial Remanescente 
315.835 310.208 96 0 16.751 16.751 Rio Bauru 

Fonte: PERH (2004-2007) 
A estimativa de carga orgânica utilizada pelo PERH considera uma carga poluidora 

unitária de 0,054 kgDBO por habitante por dia. 

6.1.3.1. Cargas poluidoras de origem industrial 

As cargas poluidoras de origem industrial correspondem aos lançamentos de efluentes 
líquidos diretamente nos rios e córregos, com ou sem tratamento prévio. Assim como as 
cargas de origem doméstica, constituem fontes de poluição direta das águas superficiais 
onde são lançados, e indireta, de solos e águas subterrâneas. Entretanto, a grande 
diversidade de indústrias existentes no Estado de São Paulo faz com que haja uma 
variabilidade maior dos contaminantes lançados aos corpos d’água, incluindo-se metais 
pesados, compostos orgânicos tóxicos e muitos outros, que dependem das matérias-primas 
e dos processos industriais utilizados. 

A seguir são apresentados os dados referenciais do número de empresas 
cadastradas, segundo a FIESP, na região Administrativa de Bauru 

Quadro 61 Número de empresas por porte cadastradas  na FIESP 
Regiões 

Administrativas Micro Pequena Media Grande Total 

Região Administrativa de 
Bauru 

81 360 77 19 537 

Total das Regiões 1.589 13.178 3.305 614 18.686 
Fonte: FIESP 

Verifica-se que a região administrativa de Bauru possui expressiva concentração de 
indústrias, com predomínio de indústrias de açúcar e álcool, aguardente, abatedouro e 
curtume, considerada como de alto potencial de poluição. Com relação ao risco de poluição 
das águas subterrâneas, a concentração destes tipos de atividade industrial constitui 
vulnerabilidade alta do aqüífero. 

6.1.3.2. Resíduos Sólidos 

Outra fonte potencial importante de contaminação do solo, águas superficiais e 
subterrâneas é a disposição de resíduos sólidos de forma inadequada. A contaminação das 
águas superficiais pode ocorrer de forma direta, através de lançamentos de resíduos em 
cabeceiras ou vales de drenagens, ou ainda pelo despejo de efluentes advindos da 
decomposição dos resíduos e percolação de águas pluviais (chorume). A contaminação das 
águas subterrâneas, por sua vez, ocorre de forma indireta, por meio da infiltração de 
chorume no subsolo.  

A CETESB, em 1998, forneceu informações através do Inventário Estadual de 
Resíduos Domiciliares, para integrar o Programa Estadual de Resíduos Sólidos  
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O inventário consiste na avaliação e classificação da destinação final e usinas de 
compostagem de resíduos sólidos domiciliares. Todas as instalações de destinação de 
resíduos em operação no estado são inspecionadas, sendo aplicado um formulário 
padronizado, composto por 41 itens com informações sobre as principais características 
locacionais, estruturais e operacionais de cada instalação. As informações obtidas recebem 
pontuações que, reunidas, compõem o IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos e 
o IQC – Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem. Os índices possuem intervalos de 
variação de 0 a 10, permitindo o enquadramento do sistema analisado em três condições, 
conforme o Quadro 62, a seguir (Relatório Zero TJ). 

Quadro 62 Pontuação e enquadramento dos sistemas analisados 
IQR/IQC ENQUADRAMENTO 

0,0 ≤ IQR ≤ 6,0 Condições Inadequadas 
6,1 ≤ IQR ≤ 8,0 Condições Controladas 
8,1 ≤ IQR ≤ 10,0 Condições Adequadas 

Fonte: CETESB 
O município de Bauru dispõe de um adequado sistema de disposição de resíduos 

sólidos, ou seja, possui um aterro sanitário em condições adequadas, com IQR de 8,7 em 
1997 e 1998. 

Os índices utilizados consideram apenas os resíduos de origem domiciliar, ou seja, 
aqueles gerados nas residências e no pequeno comércio, assim não são computados os 
resíduos gerados em indústrias, na limpeza de vias públicas, podas, limpezas de córregos e 
outros que freqüentemente, são enviados para os aterros sob uma classificação única de 
resíduos sólidos urbanos. 

Outra informação apresentada no inventário de 1998 refere-se à assinatura de um 
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, para todos os municípios que 
apresentaram irregularidades na destinação final em 1997. Os TACs são títulos executivos 
extrajudiciais, estabelecidos em comum acordo com as administrações municipais, definindo 
prazos e atividades a serem realizadas por cada município para a regularização ambiental 
das instalações de destinação de lixo em operação. 

6.1.3.3. Saneamento in situ 

Os núcleos urbanos, sem atendimento por rede de esgoto, podem constituir em 
importante fonte de poluição dispersa, vinculada às alternativas para o saneamento in situ, 
tais como as lançamentos diretos em drenagens ou solo, fossas negras, secas e até mesmo 
sépticas. Sabe-se que em Bauru todo o esgoto é lançado diretamente nos corpos d´água. 

Em estudo realizado no âmbito do projeto de avaliação de riscos de contaminação das 
águas subterrâneas no Estado de São Paulo, IG/CETESB/DAEE (1997) determinaram a 
carga poluidora originada por saneamento in situ nos municípios da UGRHI TJ, 
considerando-se a quantidade de N-NO3

- gerada por habitante durante um ano. O estudo 
adotou o valor de produção média de 4 kg N-NO3

-/ano/habitante, sendo utilizados os dados 
de população atendida pela rede de esgotos do SEADE, referente ao ano de 1987. A 
classificação das cargas foi obtida de acordo com a quantidade total de nitrato gerada por 
ano, seguindo-se os seguintes limites: 

• carga reduzida: valores inferiores a 20.000 kg N-NO3
-/ano; 

• carga moderada: valores entre 20.000 e 50.000 kg N-NO3
-/ano; e 

• carga elevada: valores superiores a 50.000 kg N-NO3
-/ano. 

De acordo com esta classificação, os autores avaliaram 31 municípios da UGRHI-TJ, 
resultando em apenas dois municípios com cargas elevadas, entre eles Bauru, dois com 
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cargas moderadas e 27 restantes com cargas reduzidas. 
Destaca-se que apenas o município de Bauru contribui com, aproximadamente, 37% 

de toda carga proveniente de sistemas de saneamento in situ da UGRHI. 

6.1.3.4. Outras fontes 

A disposição de resíduos sólidos em terrenos baldios representa fonte de poluição e 
seu controle é dificultado pelo fato de não existir um levantamento sobre os locais atingidos 
por esta prática, e inexistência de responsáveis pela atividade. Na zona urbana e periférica 
de Bauru é possível identificar vários terrenos destinados a receber entulhos de forma ilegal 
e inadequada. Quanto a dados de outras formas de poluição, como cemitérios e postos de 
combustível, pouco se dispõe. No entanto, sabe-se, através de cadastro fornecido pelo 
DAEE, da existência de 117 postos de combustível cadastrados em Bauru e fiscalizados 
periodicamente. Quanto aos cemitérios, tem-se conhecimento da emissão de outorgas de 
canalização (Ribeirão Água da Ressaca e Rio Bauru). 

6.1.3.5. Fontes Difusas 

As fontes difusas de poluição caracterizam-se por apresentar ampla área de 
contribuição, provindo de atividades que depositam poluentes de forma esparsa, podendo 
chegar aos corpos d’água apenas de forma intermitente, associado aos períodos de chuvas. 

Constituem tema de extrema dificuldade para a caracterização, pois se associam a 
grandes áreas, exigindo numerosos pontos de monitoramento, e a poluentes com baixas 
concentrações, que necessitam, muitas vezes, de cuidadosos métodos de amostragem e 
técnicas analíticas sofisticadas e caras.  

6.1.3.6. Atividades agrícolas 

As áreas agrícolas podem apresentar-se como fontes difusas de contaminação, a 
depender das práticas agrícolas utilizadas. Os principais fatores que interferem na qualidade 
dos recursos hídricos estão relacionados a preparação do terreno, aplicação de fertilizantes, 
utilização defensivos agrícolas e irrigação. A contaminação pode ocorrer por meio de águas 
de deflúvios superficiais, de infiltração ou pelo material removido por erosão dos solos.  

IG/CETESB/DAEE (1997) realizou levantamento para avaliação dos riscos de 
contaminação das águas subterrâneas no Estado de São Paulo por atividades agrícolas. O 
levantamento, realizado com base em dados existentes, identificou os principais compostos 
poluentes, associados às áreas com desenvolvimento de atividades agrícolas em cada 
município. Foram analisados os nitratos, provenientes da aplicação de fertilizantes em 
culturas de cana-de-açúcar, citrus e anuais, além de pesticidas, herbicidas e fungicidas, 
associados às culturas de algodão, soja feijão, hortaliças, citrus, anuais e cana-de-açúcar.  

Os resultados, entretanto, não foram apresentados por município. As principais áreas 
avaliadas como geradoras de cargas potenciais elevadas de contaminação foram 
destacadas. Na UGRHI-TJ, foram destacados a região leste de Bauru, com emprego de 
herbicidas em culturas de soja e anuais, e o município de Araraquara, com a utilização de 
fungicidas e adubos nitrogenados em culturas de citrus .  

Outra fonte importante de contaminação dos recursos hídricos, devido a práticas 
agrícolas, é a aplicação de vinhaça de cana-de-açúcar em áreas de sacrifício, ou para 
fertirrigação das próprias culturas de cana.  

HASSUDA (1989) realizou estudo dos impactos nas águas subterrâneas pela 
aplicação de vinhaça em áreas sacrifício, sobre sedimentos do Grupo Bauru, no município 
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de Novo Horizonte. O estudo avaliou as atenuações sofridas pelo efluente na zona não 
saturada e as principais alterações na qualidade das águas do aqüífero. Como resultado, foi 
verificada a modificação nas características físico químicas das águas subterrâneas, com 
alterações no pH e a elevação nas concentrações de cloreto, ferro, manganês, alumínio e 
amônio. A maior parte das cargas orgânicas foram atenuadas na zona não saturada, 
concluindo-se que o poluente remanescente de maior preocupação é o amônio, podendo 
tornar as águas inadequadas para o consumo humano. 

 

6.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA 

Para subsidiar o controle da qualidade das águas de superfície no território nacional foi 
editada a Portaria MINTER no GM 0013, em 15/01/76, que regulamentou a classificação dos 
corpos d’água superficiais, de acordo com padrões de qualidade e de emissão para 
efluentes líquidos. 

Na esfera do Estado de São Paulo, a classificação das águas interiores é dada pelo 
Decreto Estadual nº. 8468, de 08 de setembro de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o 
controle da poluição do meio ambiente. Nele consta a classificação das águas interiores 
situadas no território do Estado, segundo os usos preponderantes, e os padrões de emissão 
de efluentes líquidos de qualquer natureza.  

O enquadramento dos corpos d’água do Estado de São Paulo foi estabelecido pelo 
Decreto no 10.755 de 22/11/77. 

Em 1986, a Portaria GM 0013 foi substituída pela Resolução no 20 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a qual estabelece nova classificação para as águas 
doces, bem como para as águas salobras e salinas do Território Nacional. São definidas 
nove classes, segundo os usos preponderantes a que se destinam. As águas doces são 
distribuídas em cinco classes, com a seguinte redação: 

“Art. 1º - São classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes, as 
águas doces, salobras e salinas do Território Nacional “: 

ÁGUAS DOCES 
I - Classe Especial - águas destinadas: 

• ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção; e 
• à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

ll - Classe 1 - águas destinadas:  
• ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; 
• à proteção das comunidades aquáticas; 
• à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho);  
• à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película; e 

• à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 
alimentação humana. 

lll - Classe 2 - águas destinadas: 
• ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 
• à proteção das comunidades aquáticas; 
• à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 
• à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; e 
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• à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 
alimentação humana. 

lV - Classe 3 - águas destinadas: 
• ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 
• à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
• à dessedentação de animais. 

V - Classe 4 - águas destinadas:  
• à navegação; 
• à harmonia paisagística; 
• aos usos menos exigentes. 

O fato de um trecho de rio estar enquadrado em determinada classe não significa, 
necessariamente, que esse seja o nível de qualidade que apresenta, mas sim aquela que se 
busca alcançar ou manter ao longo do tempo. 

Os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86 são mais restritivos que os 
fixados pelo Decreto Estadual nº. 8468. Há a necessidade de adequação da legislação 
estadual à legislação federal, requerendo uma reavaliação do enquadramento dos corpos 
d’água do Estado, frente à classificação estabelecida pela Resolução CONAMA 20/86. 

Embora guardando diferenças, as classes consideradas das duas legislações foram 
correlacionadas pela CETESB (1997), conforme o Quadro 63. 

Quadro 63 Correlação entre as classes dos corpos d'água (CETESB 1997) 
Decreto 8468/76 CONAMA 20/86 

1 Especial (*) e 1 
2 2 
3 3 
4 4 
Fonte: CETESB (1997) 

(*) São considerados os limites estabelecidos para a classe 1, já que a classe especial 
do CONAMA 20/86 só estabelece a condição de ausência de coliformes fecais. 

O Decreto Estadual no 10.755 enquadrou os corpos d'água nas classes previstas no 
Decreto nº. 8.468/76, com os seguintes enquadramentos na área da UGRHI Tietê/Jacaré: 

“DECRETO nº. 10.755 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1977”. 
Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação 

prevista no Decreto nº. 8468, de 8 de setembro de 1976, e dá providências correlatas. 
Corpos de Água Pertencentes à Classe 1 
Em Bauru, não existe corpo de água enquadrado nessa classe. 
Corpos de Água Pertencentes à Classe 2 
Pertencem à Classe 2 todos os corpos de água do município, exceto os o rio Bauru. 
Corpos de Água Pertencentes à Classe 3 
Pertence à Classe 3, o rio Bauru desde a confluência com o Ribeirão Grande até a 

confluência com o Rio Tietê, no Município de Pederneiras; 
Corpos de Água Pertencentes à Classe 4 
Pertence à Classe 4, o rio Bauru em toda sua extensão no município de Bauru, até a 

confluência com o Ribeirão Grande, no Município de Pederneiras. 
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6.3 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

6.3.1.  REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

A Lei Estadual no 118, promulgada em 29/06/73, que autorizou a constituição da 
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, em seu Artigo 2.o, Inciso 
VI, dá-lhe a atribuição de manter sistema de informação e divulgar dados de interesse da 
engenharia sanitária e da poluição das águas, de forma a ensejar o aperfeiçoamento de 
métodos para estudos e projetos, execução, operação e manutenção de sistemas. 

Com este intuito, em fins de 1974, deu-se início à operação da Rede de 
Monitoramento da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, com a seleção 
de 47 pontos de amostragens. Desde então, em busca de melhor representatividade e em 
atendimento às necessidades inerentes aos programas de controle da poluição das águas 
desenvolvidos pela CETESB, várias modificações foram introduzidas, tendo-se alterado o 
número de pontos de amostragem, as freqüências das coletas e os parâmetros analisados. 

Apesar da CETESB considerar neste relatório que toda a carga orgânica poluidora é 
drenada para o rio Bauru, devido à localização das pontos de amostragem na bacia a 
qualidade dos cursos de água do município nem são citadas. A UGRHI Tietê/Batalha 
apresenta seguintes os pontos de amostragem: 

Quadro 64 Pontos de Amostragem CETESB Tietê-Batalha 
Ponto de 

Amostragem 
Latitude 

(S) 
Longitude 

(O) Monit. Corpo 
d’água Localização 

TIET 02600 21º45’31” 48º59’39” RM * Rio Tietê Margem direita, justante do canal de 
guda da casa de força da Usina 
Hidrelétrica de Ibitinga 

BATA 02050 22º22’51” 49º06’55” MR * Rio Batalha Ponte da Estrada que liga Piratininga a 
Bauru, na captação de Bauru 

BATA 02800 21º53’14” 49º14’05” RM * Ponte na Rodovia SP-331, no trecho 
que liga Reginópolis a Pirajui 

*MR – Monitoramento Regional 
*RM – Rede de Monitoramento 
Quando da necessidade de estudos específicos de qualidade de água em 

determinados trechos de rios ou em reservatórios, com vistas a diagnósticos mais 
detalhados, outros parâmetros podem vir a ser analisados, tanto em função do uso e 
ocupação do solo na bacia contribuinte, atuais ou pretendidos, quanto pela ocorrência de 
alguma irregularidade ou eventualidade na área em questão. 

Com o intuito de facilitar a interpretação das informações de qualidade de água de 
forma abrangente e útil, para especialistas ou não, a CETESB, a partir de um estudo 
realizado em 1970 pela “National Sanitation Foudation” dos Estados Unidos, adaptou-se e 
desenvolveu-se o Índice de Qualidade das Águas, tendo como determinante principal a 
utilização das mesmas para abastecimento público. 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião feita junto a especialistas em 
qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem medidos, o peso relativo dos 
mesmos e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de 
valores “rating”. Dos 5 parâmetros indicadores de qualidade de água inicialmente propostos, 
foram selecionados 9. Para estes, a critério de cada profissional, foram estabelecidas curvas 
de variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de cada 
parâmetro. 

O IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades de água 
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correspondentes aos parâmetros: Temperatura da Amostra, pH, Oxigênio Dissolvido, 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias, 20o C), Coliformes Fecais, Nitrogênio Total, 
Fósforo Total, Resíduo Total e Turbidez. A seguinte fórmula é utilizada: 

∏
=

=
n

i

W
i

iqIQA
1 ...................................................................................... (1) 

Onde: 
IQA – Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 
qi – qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

“curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida; 
wi – peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

∑
=

=
n

i
iW

1
1

................................................................................................. (2) 
Onde: 
n – número de parâmetros que entram no cálculo. 
No caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é 

inviabilizado. 
A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas que, 

indicada pelo IQA numa escala de 0 a 100, é classificada para abastecimento público, 
segundo a gradação apresentada no Quadro 65. 

Quadro 65 Parâmetros analisados no monitoramento da qualidade das águas 
IQA QUALIDADE DA ÁGUA 

80 – 100 Qualidade Ótima 
52 – 79 Qualidade Boa 
37 – 51 Qualidade Aceitável 
20 – 36 Qualidade Ruim 
0 – 19 Qualidade Péssima 

6.3.1.1. IQA 20% 

No Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, o IQA 20% é 
definido em função da média aritmética anual do IQA. Desta forma, um IQA 50% 
representaria que 50% do ano a qualidade se manteve igual ou superior a esse valor médio. 
De maneira a se obter um valor mais restritivo para estimar as características populacionais 
do IQA ao longo do ano, definiu-se o IQA 20%, que representa o limite inferior da qualidade 
de um corpo d’água, em que durante 80% do tempo a qualidade de suas águas se mantém 
igual ou superior àquela indicada pelo valor do IQA 20%. 

Significado sanitário dos parâmetros de qualidade de água selecionados 
Segundo CETESB (1996) o significado sanitário dos parâmetros de qualidade de água 

selecionados podem ser expressos como a seguir: 
A - Parâmetros utilizados para cálculo do IQA: 
Temperatura: Variações de temperatura são partes do regime climatológico normal, e 

corpos d’água naturais que apresentam variações sazonais e diurnas como estratificação 
vertical. A elevação da temperatura em um corpo d’água geralmente é provocada por 
despejos industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas termoelétricas. 
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A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, 
condicionando as influências de uma série de parâmetros físico-químicos. Em geral, à 
medida que a temperatura aumenta de 0 a 30º C, a viscosidade, tensão superficial, 
compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor latente de vaporização 
diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam as 
solubilidades com a elevação da temperatura. Organismos aquáticos possuem limites de 
tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura 
preferida em gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e 
incubação do ovo. 

Potencial Hidrogeniônico (pH): Este, por definir o caráter ácido, básico ou neutro de 
uma solução, deve ser considerado, pois alterações bruscas do pH de uma água podem 
acarretar o desaparecimento de organismos aquáticos não adaptados. 

Oxigênio Dissolvido (OD): Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é 
essencial para a manutenção de processos de autodepuração em sistemas aquáticos 
naturais e estações de tratamento de esgotos. Através de medição do teor de oxigênio 
dissolvido, os efeitos de resíduos oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do 
tratamento dos esgotos, durante a oxidação bioquímica, podem ser avaliados. Os níveis de 
oxigênio dissolvido também indicam a capacidade de um corpo d’água natural manter a vida 
aquática. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): A DBO de uma água é a quantidade de 
oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia 
para uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada como a quantidade 
de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, numa temperatura de 
incubação de 20oC. É freqüentemente usada e referida como DBO5,20. 

Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d’água, são provocados por 
dejetos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria 
orgânica pode induzir à completa eliminação do oxigênio na água, provocando o 
desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. 

Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e 
interferir no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, 
ainda, pode obstruir os filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água. 

Pelo fato da DBO somente medir a quantidade de oxigênio consumido num teste 
padronizado, não indica a presença de matéria não biodegradável, nem leva em 
consideração o efeito tóxico ou inibidor de materiais sobre a atividade microbiana. 

Coliformes: As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais 
indicadores de contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um número de 
bactérias que inclui os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Enwenia e Enterobactéria. 
Todas as bactérias coliformes são gram-negativa manchadas, de hastes não esporuladas 
que estão associadas com as fezes de animais de sangue quente e com o solo. 

As bactérias coliformes fecais reproduzem-se ativamente a 44,5º C e são capazes de 
fermentar o açúcar. 

O uso da bactéria coliforme fecal para indicar poluição sanitária mostra-se mais 
significativo que o uso da bactéria coliforme “total”, porque as bactérias fecais estão restritas 
ao trato intestinal de animais de sangue quente. 

A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro 
indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela 
transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, 
disenteria bacilar e cólera. 

Nitrogênio Total – (amônia, nitrato, nitrito e nitrogênio orgânico): É constituinte 
essencial da proteína em todos os organismos vivos e está presente em muitos depósitos 
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minerais na forma de Nitrato. O Nitrogênio na matéria orgânica sofre trocas do complexo 
protéico de aminoácidos para amônia, nitrito e nitrato. 

A concentração total de Nitrogênio é altamente importante considerando-se os 
aspectos tópicos do corpo d’água. Em grandes quantidades o Nitrogênio contribui como 
causa da metemoglobinemia infantil (“blue baby”). 

Fosfato Total: Altas concentrações de fosfatos na água estão associadas com a 
eutrofização da mesma, provocando o desenvolvimento de algas ou outras plantas 
aquáticas desagradáveis em reservatórios ou águas paradas. 

Resíduo Total: Os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. Eles 
podem se sedimentar no leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos, ou 
também danificar os leitos de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e 
resíduos no fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia. Altos teores de sais 
minerais, particularmente sulfato e cloreto, estão associados à tendência de corrosão em 
sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas. 

Turbidez: Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e 
algas. Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a 
produtividade de peixes. Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas 
aquáticas. Além disso, afeta adversamente os usos doméstico, industrial e reacional de uma 
água. 

B – Parâmetros Tóxicos: 
Metais: Ocorrem naturalmente, em condições hídricas, em concentrações baixas, 

sendo que o aumento das mesmas é provocado, principalmente, por despejos de origem 
industrial e uso de fertilizantes e praguicidas. 

Bário: Em geral, ocorre nas águas naturais em concentrações muito baixas, de 0,7 a 
900 µg/L. É normalmente utilizado nos processos de produção de pigmentos, fogos de 
artifício, vidros e praguicidas. A ingestão de bário em doses superiores às permitidas pode 
causar desde um aumento transitório da pressão sangüínea, por vasoconstrição, até sérios 
efeitos tóxicos sobre o coração, vasos e nervos, sendo que até hoje não foi comprovado seu 
efeito cumulativo. 

Chumbo: Dissolvido em águas superficiais naturais os seus teores geralmente 
encontram-se em quantidades baixas. A queima de combustíveis fósseis é uma das 
principais fontes, além da sua utilização como aditivo anti-impacto na gasolina. O chumbo e 
seus compostos também são utilizados em eletrodeposição, metalurgia, materiais de 
construção, plásticos, tintas, etc. 

O chumbo é uma substância tóxica cumulativa. Uma intoxicação crônica por este 
metal pode levar a uma doença denominada saturnismo, que ocorre, na maioria das vezes, 
em trabalhadores expostos ocupacionalmente. Outros sintomas de exposição contínua ao 
chumbo, quando o efeito ocorre no sistema nervoso central, são: tontura, irritabilidade, dor 
de cabeça, perda de memória, entre outros. 

Quando o efeito ocorre no sistema periférico o sintoma é a deficiência dos músculos 
extensores. A toxidade do chumbo, quando aguda, é caracterizada pela sede intensa, sabor 
metálico, inflamação gastro-intestinal, vômitos e diarréias. 

Cobre: As concentrações de cobre em águas superficiais são, normalmente, bem 
menores que 20 µg/L. As fontes de cobre para o meio ambiente incluem corrosão de 
tubulações de latão por águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, uso 
de compostos de cobre como algicidas aquáticos, escoamento superficial e contaminação 
da água subterrânea a partir de usos agrícolas do cobre como fungicida e pesticida no 
tratamento de solos e fluentes, e precipitação atmosférica de fontes industriais. As principais 
fontes industriais incluem indústrias de mineração, fundição e refinação. No homem, a 
ingestão de doses excessivamente altas pode acarretar irritação e corrosão da mucosa, 
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danos capilares generalizados, problemas hepáticos e renais, e irritação do sistema nervoso 
central seguido de depressão. Entretanto, a intoxicação por cobre é muito rara. 

A presença de cobre no sistema de abastecimento de água, embora não constitua um 
perigo para a saúde, pode interferir com os usos domésticos. 

Cromo: As concentrações de cromo em água doce são muito baixas, normalmente 
inferiores a 1 µg/L. É comumente utilizado em aplicações industriais e domésticas, como na 
produção de alumínio anodizado, aço inoxidável, tintas, pigmentos, explosivos e papel 
fotografia. Na forma trivalente o cromo é essencial ao metabolismo humano e, sua carência, 
causa doenças. Na forma hexavalente é tóxico e cancerígeno. Os limites máximos são 
estabelecidos basicamente em função do cromo hexavalente. 

Níquel: Concentrações de níquel em águas superficiais naturais podem chegar a 
aproximadamente 0,1 mg/L, embora concentrações de mais de 11,0 mg/L possam ser 
encontradas, principalmente em áreas de mineração. A maior contribuição para o meio 
ambiente, pela atividade humana, é queima de combustíveis fósseis. 

Como contribuintes principais temos também os processos de mineração e fundição 
do metal, fusão e modelagem de ligas, indústrias de eletrodeposição e, como fontes 
secundárias, temos: fabricação de alimentos, artigos de panificadoras, refrigerantes e 
sorvetes aromatizados. Doses elevadas de níquel podem causar dermatites nos indivíduos 
mais sensíveis e afetar nervos cardíacos e respiratórios. 

 
Mercúrio: As concentrações de mercúrio em águas doces não contaminadas estão 

normalmente em torno de 0,05 µg/L. 
Entre as fontes antropogênicas de mercúrio no meio aquático destacam-se as 

indústrias cloro-álcali de células de mercúrio, vários processos de mineração e fundição, 
efluentes de estações de tratamento de esgotos, fabricação de certos produtos 
odontológicos e farmacêuticos, indústrias de tintas, etc. 

O peixe é um dos maiores contribuintes para a carga de mercúrio no corpo humano, 
sendo que o mercúrio mostra-se mais tóxico na forma de compostos organo-metálicos. A 
intoxicação aguda pelo mercúrio, no homem, é caracterizada por náuseas, vômitos, dores 
abdominais, diarréia, danos nos ossos e morte. Esta intoxicação poderá ser fatal em 10 
dias. A intoxicação crônica afeta glândulas salivares, rins e altera as funções psicológicas e 
psicomotoras. 

Zinco: Em águas superficiais normalmente as concentrações estão na faixa de < 
0,001 a 0,10 mg/L. É largamente utilizado na indústria e pode entrar no meio ambiente 
através de processos naturais e antropogênicos, entre os quais se destacam a produção de 
zinco primário, combustão de madeira, incineração de resíduos, produção de ferro e aço e 
efluentes domésticos. A água com alta concentração de zinco tem uma aparência leitosa e 
produz sabor metálico ou adstringente quando aquecida. O zinco, por ser um elemento 
essencial para o ser humano, só se torna prejudicial à saúde quando ingerido em 
concentrações muito altas, o que é extremamente raro. Neste caso, pode acumular-se em 
outros tecidos do organismo humano; isso só ocorre quando as taxas de ingestão diária são 
elevadas. 

Fenóis: São compostos orgânicos que geralmente não ocorrem naturalmente nos 
corpos d’água. A presença dos mesmos, nos corpos d’água, se deve principalmente aos 
despejos de origem industrial. São compostos tóxicos aos organismos aquáticos, em 
concentrações bastante baixas, e afetam o sabor dos peixes e a aceitabilidade das águas, 
por conferir sabor e odor extremamente pronunciados, especialmente os derivados do cloro. 

Para o homem o fenol é considerado um grande veneno trófico, causando efeitos de 
cauterização no local em que ele entra em contato através da ingestão. Os resultados de 
intoxicação são náuseas, vômito, dores na cavidade bucal, na garganta e estômago, entre 
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outros. Inicialmente, há uma excitação seguida de depressão, e queda na pressão arterial, 
seguida de desenvolvimento de coma, convulsão e endemia nos pulmões. 

C - Demais Parâmetros: 
Ferro Total: O ferro, em quantidade adequada, é essencial ao sistema bioquímico das 

águas podendo, em grandes quantidades, tornar-se nocivo, dando sabor e cor 
desagradáveis e dureza às águas, tornando-as inadequadas ao uso doméstico e industrial. 
O ferro aparece, normalmente, associado com manganês. 

Manganês: Raramente atinge concentrações de 1,0 mg/L em águas superficiais 
naturais e, normalmente, está presente em quantidades de 0,2 mg/L ou menos. É muito 
usado na indústria do aço, na fabricação de ligas metálicas e baterias e na indústria química 
em tintas, vernizes, fogos de artifício e fertilizantes, entre outros. 

Sua presença, em quantidades excessivas, é indesejável em mananciais de 
abastecimento público devido ao seu efeito no sabor, tingimento de instalações sanitárias, 
aparecimento de manchas nas roupas lavadas e acúmulo de depósitos em sistemas de 
distribuição. 

Cloreto: Um aumento no teor de cloretos na água é indicador de uma possível 
poluição por esgotos (através de excreção de cloreto pela urina) ou por despejos industriais, 
e acelera os processos de corrosão em tubulações de aço e de alumínio, além de alterar o 
sabor da água. 

Demanda Química de Oxigênio: É a quantidade de oxigênio necessária para 
oxidação da matéria orgânica através de um agente químico. 

Os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO, sendo o teste realizado 
num prazo menor (e em primeiro lugar), servindo os resultados de orientação para o teste 
da DBO. O aumento da concentração de DQO num corpo d’água deve-se principalmente a 
despejos de origem industrial. 

Surfactantes: O principal inconveniente dos detergentes na água relaciona-se aos 
fatores estéticos, devido à formação de espumas em ambientes aeróbios. 

Nitrogênio Nitrato: É a principal forma de nitrogênio configurado encontrado nas 
águas. Concentrações de nitratos superiores a 5 mg/L demonstram condições sanitárias 
inadequadas, pois a principal fonte de Nitrogênio Nitrato são dejetos humanos e animais. Os 
nitratos estimulam o desenvolvimento de plantas, sendo que organismos aquáticos, como 
algas, florescem na presença destes. 

Nitrogênio Nitrito: É uma forma química do nitrogênio normalmente encontrada em 
quantidades diminutas nas águas superficiais, pois o nitrito é instável na presença de 
oxigênio, ocorrendo uma forma intermediária. O íon nitrito pode ser utilizado pelas plantas 
como fonte de nitrogênio. A presença de nitritos em água indica processos biológicos ativos 
influenciados por poluição orgânica. 

Nitrogênio Amoniacal (amônia): É uma substância tóxica não persistente e não 
cumulativa e sua concentração, que normalmente é baixa, não causa nenhum dano 
fisiológico aos seres humanos e animais. Grandes quantidades de amônia podem causar 
sufocamento de peixes. 

Nitrogênio Kjeldahl Total: O Nitrogênio Kjeldahl é a soma dos nitrogênios orgânico e 
amoniacal. Ambas as formas estão presentes em detritos de nitrogênio orgânico oriundos de 
atividades biológicas naturais. O Nitrogênio Kjeldahl Total pode contribuir para a completa 
abundância na água e sua eutrofização. Os nitrogênios amoniacal e orgânico são 
importantes para avaliar o nitrogênio disponível para as atividades biológicas. 

Ortofosfato Solúvel: Os ortofosfatos são biodisponíveis, uma vez que são 
convertidos em fosfato orgânico e em fosfatos condensados. Após a morte de um 
organismo, os fosfatos condensados são liberados na água. Entretanto, eles não estão 
disponíveis para absorção biológica até que sejam hidrolisados para ortofosfatos por 
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bactérias. 
Condutividade: A condutância específica (condutividade ) é uma expressão numérica 

da capacidade de uma água conduzir a corrente elétrica. A condutividade da água depende 
de suas concentrações iônicas e da temperatura. 

A condutância específica fornece uma boa indicação das modificações na composição 
de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma 
indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À medida que mais sólidos 
dissolvidos são adicionados, a condutividade específica da água aumenta. Altos valores 
podem indicar características corrosivas da água. 

Coloração: É pouco freqüente a relação entre a cor acentuada e risco sanitário nas 
águas coradas. O problema maior de coloração na água, em geral, é o estético, já que 
causa um efeito repulsivo aos consumidores. 

6.3.2. AVALIAÇÃO DAS TENDÊNCIAS DO IQA 

Um importante aspecto na avaliação da qualidade da água em um corpo hídrico é 
entender seu comportamento no tempo, ou sua tendência. Entre outras implicações, a 
caracterização desta tendência possibilitará que medidas preventivas sejam tomadas, no 
caso desta tendência indicar uma piora na qualidade das águas. 

Quando o teste resulta significante, admite-se que existe uma tendência definida na 
evolução do índice, que poderá ser positiva (o que indicará uma tendência de melhora da 
qualidade da água) ou negativa (o que indicará uma tendência de piora da qualidade da 
água). No caso em que o teste resulte não significante, a tendência é considerada 
indefinida, mostrando que ocorre uma condição estável ou de pequena variação da 
qualidade da água. 

Na interpretação do IQA devem ser levados em consideração dois fatores importantes: 
• a qualidade das águas muda ao longo do ano; em função de fatores 

meteorológicos e da eventual sazonalidade de lançamentos poluidores e das 
vazões. Por esse motivo, o nível de qualidade mostrado corresponde à 
qualidade realmente observada no rio durante, pelo menos, 80% do tempo, 
no ano de 1989. No resto do tempo, esse trecho do rio pode ter apresentado 
níveis mais baixos de qualidade que o indicado; 

• o ponto do rio onde ocorre mudanças de qualidade tem sido estimado por 
interpolação, a partir dos dados da rede de monitoramento complementados 
com os conhecimentos de campo e outras observações adicionais. Assim, 
existe um nível de incerteza quanto à real posição de alguns desses limites 
que correspondem à mudança da taxa de qualidade do rio. 

6.3.3. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

6.3.3.1. Qualidade natural das águas subterrâneas 

Os principais trabalhos que abordam a hidrogeoquímica dos aqüíferos do Estado de 
São Paulo, em âmbito regional, foram realizados por DAEE (1976), REBOUÇAS (1976), 
DAEE (1984) e CAMPOS (1993). A seguir, serão apresentadas resumidamente as 
características de cada aqüífero presente na UGRHI, bem como os estudos específicos 
existentes. 
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6.3.3.2. Aqüífero Bauru 

As águas do Aqüífero Bauru na região de Bauru, São José do Rio Preto e Araçatuba 
foram classificadas por DAEE (1976) em dois grupos hidrogeoquímicos principais: 
bicarbonatadas cálcicas, secundariamente magnesianas ou sódicas, localizadas nas 
porções superiores do aqüífero, e bicarbonatadas sódicas, secundariamente cálcicas, 
refletindo a contribuição de águas enriquecidas em sódio dos aqüíferos mais profundos.  

Estudos posteriores, abrangendo o Aqüífero Bauru em todo o Estado de São Paulo 
(ROCHA et al. 1982, DAEE 1984, CAMPOS 1987 e CAMPOS 1993) classificam as águas 
em bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas cálcico-magnesianas, com baixa 
concentração salina.  

REBOUÇAS (1976) relata valores de pH entre 4,3 e 7,5 e mineralização total inferior a 
200 mg/L. De acordo com CAMPOS (1987), as águas bicarbonatadas cálcicas são 
dominantes em área, com tendência de modificação química no sentido nordeste-sudeste, 
acompanhando a resultante dos fluxos das águas subterrâneas para a confluência dos rios 
Paraná e Paranapanema. CAMPOS (1993) caracterizou os sistemas aqüíferos Bauru e 
Caiuá apresentando pH de ácido a básico (4,59 a 9,64) e teores salinos inferiores a 200 
mg/L.  

6.3.3.3. Aqüífero Serra Geral 

DAEE (1976) classifica as águas do Aqüífero Serra Geral na região de Bauru, São 
José do Rio Preto e Araçatuba em bicarbonatadas cálcicas, secundariamente magnesianas 
ou sódicas, e bicarbonatadas sódicas, estas últimas refletindo misturas com águas do 
Aqüífero Botucatu. A temperatura varia de 22° a 31,4°C, o pH de 4,8 a 9,7 e o resíduo seco 
de 35 a 807 mg/L, com valores anômalos acima de 200 mg/L alinhados segundo três eixos 
principais: Iacanga-Ibirá-Icém-Paulo de Faria, Icém-Riolândia-Água Vermelha e Araçatuba-
Santa Fé do Sul. Estes alinhamentos estariam associados a falhas ou fraturas preenchidas 
por mineralizações hidrotermais ou por misturas com águas dos aqüíferos subjacentes. 

REBOUÇAS (1976) relata a forte tendência alcalina e mineralização total inferior a 300 
mg/L, com altos teores de sílica e ferro. 

CAMPOS (1993), caracteriza o Sistema Aqüífero Serra Geral com temperaturas que 
variam de 18,2° a 27,5°C, pH de 5,38 a 9,89 e teores salinos inferiores a 250 mg/L para 96% 
das amostras analisadas. As águas são predominantemente bicarbonatadas cálcicas e 
secundariamente bicarbonatadas cálcico-magnesianas e bicarbonatadas sódicas.  

Vários autores estudaram a presença de teores anômalos de flúor nas águas dos 
aqüíferos Serra Geral e Botucatu. PERRONI et al. (1985) identificaram teores elevados de 
flúor associados às maiores concentrações de sódio e sulfato, em todo o domínio de 
ocorrência do Aqüífero. A origem do flúor estaria relacionada a manifestações hidrotermais 
de eventos magmáticos alcalinos, com condicionante estrutural. IPT (1986), em estudo 
sobre os teores anômalos nos aqüíferos Serra Geral e Botucatu, indica a origem do flúor 
associada à circulação de fluidos durante as diversas fases de magmatismo, enriquecidas 
em flúor contido nos sedimentos paleozóicos ou derivados de magmatismo alcalino. FRAGA 
(1992) associa os teores anômalos de flúor nas águas do Aqüífero Serra Geral à influência 
do Aqüífero Botucatu, resultando em águas bicarbonatadas sódicas e teores de fluoreto 
entre 0,5 e 2,4 mg/L. As concentrações anômalas de flúor estariam relacionadas às águas 
alcalinas do Aqüífero Botucatu, sob condições de grande confinamento. 

6.3.3.4. Aqüífero Botucatu 

DAEE (1976) classifica as águas do Aqüífero Botucatu, em suas porções livres na 
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região de Bauru, em bicarbonatadas cálcicas, com pH ácido e resíduo seco variando de 60 
a 190 mg/L. 

REBOUÇAS (1976) indica que a mineralização total das águas do Aqüífero Botucatu 
no Estado de São Paulo é, na maioria dos casos, inferior a 200 mg/L. 

TEISSEDRE & BARNER (1981), em estudo do comportamento geotérmico e 
geoquímico das água do Botucatu no Estado, apresentam valores de temperatura entre 
24,2° e 63°C para as águas captadas a diferentes profundidades, revelando um gradiente 
geotémico de 1°C/35m. Os valores de resíduo seco não ultrapassam 500mg/L, sendo 
classificadas como bicarbonatadas cálcicas nas áreas não confinadas. 

SILVA (1983) realizou estudo hidroquímico e isotópico das águas do Aqüífero 
Botucatu no Estado de São Paulo, com análises em 61 amostras. Os resultados indicam a 
existência de três fácies transicionais de evolução hidroquímica associadas às condições de 
ocorrência das águas: porção leste não confinada, área de capeamento basáltico pouco 
espesso e bastante fraturado, e zona francamente confinada. As águas passam de 
bicarbonatadas magnesianas e cácico-magnesianas, ácidas e com resíduo seco inferior a 
100 mg/L, para bicarbonatadas cálcicas, com resíduo seco às vezes superior a 200 mg/L e 
pH mais elevado, tornando-se, finalmente, bicarbonatadas sódicas a cloro-sulfatadas 
sódicas, com pH alcalino e resíduo seco atingindo até 650 mg/L. Verifica-se, portanto, de E-
W, o aumento gradativo nas temperaturas, pH e teor de sais. Estudos regionais posteriores 
(KIMMELMANN et al. 1986, DAEE 1984, DAEE 1988 e CAMPOS 1993) indicaram a mesma 
tendência de evolução hidrogeoquímica das águas do Botucatu, a partir de sua área de 
afloramento à leste do Estado de São Paulo. 

Teores anômalos de fluoreto foram identificados no Estado de São Paulo e estudados 
por diversos autores, sendo sua origem assunto controverso ainda hoje. A origem do flúor 
foi associada a manifestações hidrotermais de eventos magmáticos alcalinos, com 
condicionante estrutural por PERRONI et al. (1985). IPT (1986) indica a origem associada à 
fluidos enriquecidos em flúor advindo dos sedimentos paleozóicos ou derivados de 
magmatismos alcalinos, que circularam durante as diversas fases de magmatismo na Bacia 
do Paraná. 

FRAGA (1992) e REBOUÇAS (1994) associam concentrações anômalas de fluoreto 
(3,6 a 12 mg/L) nas água do Botucatu e Serra Geral no Estado de São Paulo às águas 
alcalinas do Sistema Aqüífero Botucatu, sob condições de grande confinamento. A origem 
do flúor é atribuída à atuação de processos geoquímicos de amplitude regional, sob forte 
influência morfoclimática, remobilizando compostos de precipitados químicos portadores de 
flúor da Formação Pirambóia e/ou sedimentos paleozóicos. 

Nas porções não confinadas do Aqüífero Botucatu não foram relatados teores 
anômalos significativos. 

6.3.3.5. Vulnerabilidade natural dos aqüíferos 

O termo vulnerabilidade natural é aplicado para representar determinadas 
características intrínsecas ao meio aqüífero que condicionam sua maior ou menor 
suscetibilidade a ser adversamente afetado por uma carga poluidora imposta (FOSTER & 
HIRATA 1988). 

O principal estudo de vulnerabilidade natural dos aqüíferos do Estado de São Paulo foi 
desenvolvido por IG/CETESB/DAEE (1997), utilizando como sistema de avaliação a 
proposta metodológica de FOSTER & HIRATA (1988). Esse sistema foi aplicado em caráter 
expedito, utilizando-se dados e levantamentos existentes, de modo a compor o mapa de 
vulnerabilidade em nível de reconhecimento regional, apresentado na escala 1:1.000.000. 

Os critérios para a avaliação selecionados resumiram-se a três: 
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• tipo de ocorrência de água subterrânea (ou a condição do aqüífero); 
• características dos estratos acima da zona saturada, em termos de grau de 

consolidação e tipo litológico; e 
• profundidade do nível da água. 

A aplicação dos critérios foi realizada de forma sucessiva, utilizando-se pontuações 
definidas por parâmetro, resultando em um índice de vulnerabilidade para cada aqüífero 
avaliado. Foram definidas zonas de índices relativos de vulnerabilidade natural dos 
aqüíferos, onde a gradação se estendeu de índices Baixo, Médio e Alto, subdivididos em 
dois subníveis (Alto e Baixo), com resultado final de seis classes. 

A aplicação do método de vulnerabilidade não se estendeu aos domínios dos 
aqüíferos cristalinos (embasamento cristalino pré-cambriano e basaltos Serra Geral), devido 
a baixa densidade de informações e a grande heterogeneidade hidráulica dessas unidades 
aqüíferas. Também não foi avaliado o Aqüífero Botucatu em suas porções confinadas. O 
estudo sugere que a análise de tais aqüíferos seja realizada em linhas gerais de proteção, 
voltadas para o ponto de captação e para as condições geológicas locais das obras. 

6.3.3.6. Risco de contaminação das águas subterrâneas 

O termo risco de contaminação pode ser definido como a probabilidade de ocorrência 
de alterações na qualidade das águas subterrâneas devido a presença de determinadas 
cargas poluidoras.  

Segundo FOSTER & HIRATA (1988) a caracterização mais apropriada para este 
termo consiste na associação e interação da vulnerabilidade natural do aqüífero com a 
carga poluidora aplicada no solo ou em sub-superfície. Desta forma, pode-se configurar uma 
situação de alta vulnerabilidade, porém, sem risco de contaminação se não existir carga 
poluidora significativa, ou vice-versa. A carga poluidora pode ser controlada ou modificada; 
mas o mesmo não ocorre com a vulnerabilidade natural, que é uma propriedade intrínseca 
do aqüífero. Com base nesta caracterização, FOSTER & HIRATA (1988) propõe um roteiro 
básico de avaliação, em separado, da vulnerabilidade natural do aqüífero e da carga 
poluidora. 

O principal estudo de avaliação de risco de contaminação dos aqüíferos no Estado de 
São Paulo é apresentado também por IG/CETESB/DAEE (1997), com base em dados 
existentes. 

As três principais classes de vulnerabilidade foram associadas a três níveis de 
classificação das cargas poluidoras, definidas de acordo com as informações sobre os 
poluentes envolvidos e as suas concentrações. 

O Quadro 66 apresenta as nove possibilidades de combinação entre os índices de 
vulnerabilidade natural e cargas poluidoras, resultando em três níveis de risco de 
contaminação: alto, moderado e baixo.  

Quadro 66 Definição do grau de risco de contaminação das águas subterrâneas a 
partir da carga poluidora potencial e dos índices de vulnerabilidade 

CARGA 
POLUIDORA 

VULNERABILIDADE NATURAL 

Baixa Média Alta 
Reduzida Risco Baixo III Risco Baixo III Risco Moderado II 
Moderada Risco Baixo III Risco Moderado II Risco Alto I 
Elevada Risco Alto I Risco Alto I Risco Alto I 

Fonte: IG/CETESB/DAEE, 1997 
Em relação às cargas poluidoras cadastradas, foram considerados consistentes para a 

avaliação, apenas os dados referentes duas fontes de poluição: atividade industrial (fonte 
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pontual) e saneamento in situ (fonte difusa). Para a classificação das cargas industriais 
foram utilizados os critérios apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 67 Classificação das cargas potenciais poluidoras de fontes pontuais 
Atividades CARGA POTENCIAL POLUIDORA 

Elevada Moderada Reduzida 
Atividade 
Industrial 

-Episódio de contaminação 
comprovada. 
- Resíduos ou produtos perigosos > 
1t/d. 
- Infiltração de efluentes industriais 
em grande quantidade. 

-Produto ou resíduos 
perigosos < 1t/d. 
-Infiltração de efluentes em 
pequenas quantidades. 
-Infiltração de efluentes 
domésticos sanitários com 
mais de 300 trabalhadores. 

-Efluentes e líquidos 
domésticos lançados na 
rede de esgoto. 
-infiltração de efluentes 
domésticos sanitários 
com menos de 300 
trabalhadores. 

Disposição 
de Resíduos 
Sólidos 

- Episódio de contaminação 
comprovada. 
- Uso de produtos ou matéria-prima 
(*1) perigosos > 1t/d. 
- Deposição inadequada de 
resíduos classe I (*2) > 1t/mês e 
classe II > 100 t/mês. 

- Uso de produtos ou 
matéria-prima perigosos < 
1t/d. 
- Deposição inadequada de 
resíduos classe I < 1t/mês 
e classe II A< 100 t/mês. 
 

- Disposição final 
apropriada 
- Resíduos classe IIB. 

Lagoa de 
Efluentes 

- Efluente contendo substâncias 
perigosas. 
- Substância não perigosas e lagoa 
> 1 ha. 

- Substâncias perigosas 
ausentes. 
1 ha > lagoa > 0,1 há. 

- Substâncias perigosas 
ausentes. 
- Lagoa < 0.1 ha. 

Atividade de 
Mineração 

- Efluentes perigosos gerados ou 
uso de substâncias perigosas em 
grandes quantidades. 
- Deposição inadequada 
- Resíduos não perigosos e no 
entorno com (*3) geração de 
poluentes. 
- área minerada: > 5% da área 
municipal. 

- Geração/uso de 
substâncias perigosas em 
pequenas quantidade. 
- Disposição final 
adequada. 

- Material não perigoso 
- Entorno não sensível à 
poluição. 
- Área minerada: < 5% 
da área municipal. 

Fonte: IG/CETESB/DAEE, 1997 
(*1) Associada com planta industrial  
(*2) Norma ABNT 10.004/04 classe I: perigosos; classe IIA: não inertes; classe IIB: inertes 
(*3) Distritos agroindustriais: distritos industriais, possibilidade de recebimento de resíduos 

Em relação às cargas provenientes dos sistemas de saneamento in situ, 
IG/CETESB/DAEE (1997) avaliaram as cargas poluidoras considerando a produção média 
de 4 kg N-NO3

-/ano/habitante, sendo utilizados os dados de população atendida pela rede 
de esgotos do SEADE referente ao ano de 1987. A classificação das cargas refere-se a 
quantidade total de nitrato gerada por ano. (Quadro 68). 

Quadro 68 Critérios para a classificação das cargas potencialmente poluidoras de 
fontes dispersas – saneamento in situ 

FONTE 
Carga de saneamento in situ (kg N-

NO3/ano) 

Elevada Moderada Reduzida 
Áreas urbanas sem rede de coleta de esgoto > 50.000 < 50.000 e > 20.000 < 20.000 

Fonte: IG/CETESB/DAEE, 1997 

6.3.3.7. Rede de monitoramento 

A Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São 
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Paulo é operada pela CETESB desde julho de 1990, em atendimento a Lei Estadual 6.134 
de 02/06/88, regulamentada pelo Decreto Estadual No 32.955 de 07/02/91 (CETESB 1998). 

O RELATÓRIO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 2001- 2003 da CETESB (2004) apresenta uma avaliação das análises 
realizadas. 

Verifica-se que a periodicidade das coletas e análises não é fixa, sendo registradas 
usualmente uma ou duas análises por ano.  

A CETESB selecionou como indicadores de qualidade das águas subterrâneas os 
elementos de maior interesse, em termos de ocorrência natural, e alguns indicadores de 
efeito antrópico.  

Os resultados obtidos o monitoramento dos poços da UGRHIs em que Bauru está 
inserido são apresentados a seguir. Também são apresentados os dados específicos 
referentes ao ponto de monitoramento P13, Localizado dentro do município, na captação do 
DAE. 

6.4 USOS E DEMANDAS DOS RECURSOS HÍDRICOS  

Demanda é o volume requerido de água, necessário para o atendimento de qualquer 
tipo de uso. No entanto, esse termo pode ser empregado, em alguns casos, como o volume 
de água extraído ou produzido de uma determinada fonte, seja ela superficial ou 
subterrânea. 

Serão apresentados os dados relativos às demandas de água na UGRHI TJ (área 
urbana de Bauru) e na UGHRI TB (área rural de Bauru) divididos de acordo com as 
principais forma de uso dos recursos hídricos. 

As classes de uso definidas foram: público, industrial, irrigação e uso não consuntivo. 
Esse último refere-se às formas de uso que não resultam em derivação das águas, tais 
como usinas hidroelétricas e aqüicultura, sendo aplicado apenas às captações de águas 
superficiais.  

Os dados foram obtidos por meio de levantamentos nas seguintes fontes: 
• Relatórios Zero Tietê Jacaré (2000) e Tietê Batalha (2000); 
• DAEE (banco de dados de poços tubulares cadastrados, banco de dados de 

usuários públicos e privados, banco de dados de outorgas); 
• SABESP (dados gerenciais de operação dos sistemas de água e esgoto na 

Divisão de São Manuel, cadastro de poços tubulares da Divisão Técnica 
Operacional em Águas Subterrâneas de São Paulo); 

• Projeto LUPA – Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária 
(1997); 

• CESP (Divisão de Planejamento, Programação e Comercialização da 
Operação); 

• PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004-2007). 

6.4.1. ABASTECIMENTO PÚBLICO 

De acordo com o PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004-2007), dada a 
ausência de estudos anteiores sobre as demandas de água, foram utilizados os dados 
cadastrais do uso de água dos operadores e complementados com informações de vazões 
captadas segundo Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do DAEE. 

Segundo o Relatório Zero da UGRHI 13 apud PERH (2004-2007), o valor total de 
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águas superficiais captadas pelos municípios, em 1999, era de 2,26 m³/s (ou 1,99 m³/s, 
segundo diferentes trechos do relatório Zero). Na UGRHI existiam ainda 315 poços (sendo 
195 de abastecimento público e vazão utilizada de 3,01 m³/s, 111 de uso doméstico e vazão 
utilizada de 0,23 m³/s e 85 de outros usos) com vazão explotada total de 3,26 m³/s. 

Para o município de Bauru, apresentam-se no Quadro 69 a relação de utilização de 
cada tipo de manancial e número de poços ou captações cadastrados no DAE – 
Departamento de Água e Esgoto. 

Quadro 69 Abastecimento público no município de Bauru 

Operação 
Manancial (%) Número de 

Subterrâneo Superficial Poços Captações 

DAE 62,6 37,4 26 1 
DAE – Departamento de Água e Esgoto 

6.4.2. USO INDUSTRIAL 

O uso industrial também foi estimado, de acordo com o PERH (2004-2007), por meio 
do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do DAEE. Segundo esse Cadastro, o total 
captado para indústria é de 6,81 m³/s de águas superficiais e 0,33 m³/s de águas 
subterrâneas em 54 poços. 

O Plano estima ainda as taxas de crescimento e demandas de uso e de lançamento 
para os anos de 1998 a 2020 para a Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré, supondo-se que estes 
valores são seguidos pela indústria instalada no município de Bauru, estes dados estão 
apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 70 Demandas Industriais (m³/s) para a UGRHI 13 

Ano Crescimento (%)* 
Demandas 

(m³/s) 

1998 ano base 
demanda 6,81 

lançamento 4,85 

1999 -2,16 
demanda 6,6 

lançamento 4,7 

2000 5,46 
demanda 6,89 

lançamento 4,9 

2001 0,68 
demanda 6,86 

lançamento 4,89 

2002 3,64 
demanda 7,04 

lançamento 5,02 

2003 0,66 
demanda 7,02 

lançamento 5 

2004 4,4 
demanda 7,25 

lançamento 5,17 

2005 4,3 
demanda 7,49 

lançamento 5,33 

2006 4,3 
demanda 7,73 

lançamento 5,51 

2007 4,3 
demanda 7,99 

lançamento 5,69 
Fonte: PERH (2004-2007) 

*Taxa de Crescimento da produção física da indústria paulista 
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6.4.3. IRRIGAÇÃO, AQÜICULTURA E DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 

De acordo com o PERH (2004-2007), a demanda total da água para irrigação na 
UGRHI 13, baseada em áreas irrigadas e consumos unitários de água encontra-se em fase 
de elaboração. No Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos do DAEE consta apenas 
0,111 m³/s como uso de águas superficiais na irrigação. A esse propósito deve-se 
mencionar que o Relatório Zero do Estado(2002) apresenta a estimativa de área irrigada de 
38.885 ha para o ano 1995/96 com demanda de água estimada em 12,71 m³/s. 

O total anual de chuva na UGRHI Tietê-Jacaré, em torno de 1.355 mm por ano é a 
primeira vista satisfatório para garantir a produção agrícola. No entanto, a precipitação 
pluvial durante os meses do ano não é uniforme. Nos meses de maio a setembro ocorre 
déficit hídrico acentuado para grande parte de culturas anuais e fruticultura. Durante a 
primavera/verão (meses mais propícios para o desenvolvimento de culturas), ocorrem 
veranicos (período de dias sem chuvas em meses mais chuvosos), que causam quebras 
nas safras, implicando em prejuízos para o agricultor e, indiretamente, para a população. 
Nestas condições justifica-se o uso da irrigação, que garante ao agricultor safras boas e 
seguras.  

A área irrigada em cada município foi obtida no Censo Agropecuário de IBGE 
(1995/1996), sendo distribuídas de acordo com as sub-bacias, conforme apresentado no 
Quadro 71. O consumo de água foi estimado a partir da dotação de previsão do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH 1995/1996), resultando em 0,327 l/s/ha. Já a 
quantidade de equipamentos de irrigação por município foi obtido no levantamento do 
Projeto Lupa (SAA, 1997), apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 71 Levantamento de áreas irrigadas  

SUB-BACIAS 
Agricultura (Km2) 

Sem irrigação Com irrigação TOTAL 
1- Rio Tietê/Rio Claro 867,88 40,00 907,88 
2- Rio Tietê/Rio Lençóis 1211,14 149,03 1360,17 
3- Rio Bauru 186,94 3,97 190,91 
4- Baixo Jacaré-Guaçu 877,33 12,11 889,44 
5- Médio Jacaré-Guaçu 524,56 24,63 549,19 
6- Alto Jacaré-Guaçu 320,20 24,15 344,35 
7- Baixo/Médio Jacaré-Pepira 496,00 17,81 513,81 
8- Alto Jacaré-Pepira 379,46 7,11 386,57 
9- Rio Jaú 282,76 5,48 288,24 
TOTAL 5146,27 284,29 5430,56 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE-95/96 
O quadro a seguir apresenta os equipamentos de irrigação existentes em Bauru e na 

bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, observa-se que o município possui apenas 17 
equipamentos cadastrados, divididos em convencionais e localizados. 
Quadro 72 Equipamentos de irrigação existentes em Bauru e na Bacia Hidrográfica – 

Tietê-Jacaré 
Equipamento Pivô central Localizada Autopropelido Convencional 

Bauru 0 5 0 12 
Total Bacia TJ 33 123 62 397 
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6.4.4. AQÜICULTURA E DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 

O uso doméstico acima referido no abastecimento público, totalizando 120 poços, 
engloba os usos para criação animal, recreação e usos particulares de águas subterrâneas. 
Quanto à aqüicultura o banco de dados do DAEE registra 38 pontos de captação superficial 
com demanda total de 0,260 m³/s. Mas, o Projeto LUPA (SAA,1997) apresenta 201 
propriedades rurais que possuem tanques de piscicultura e 7 que possuem tanques de 
ranicultura. Portanto, o número de captações cadastradas no DAEE representa apenas 18% 
do total de usuários levantados no Projeto LUPA. 

6.4.5. USOS NÃO CONSUNTIVOS 

6.4.5.1. Usinas para Geração de Energia 

Situam-se dentro dos limites da UGRHI, três usinas para geração de energia, todas ao 
longo do rio Tietê, sendo operadas pela Cia. de Geração de Energia Elétrica Tietê (antiga 
CESP): Além destas usinas de grande porte, a UGRHI possui uma série de pequenas 
usinas. 

• Barra Bonita 
• Bariri 
• Ibitinga 

6.4.5.2. Navegação 

A Hidrovia Tietê-Paraná soma 76 milhões de hectares, cerca de 9% do território 
brasileiro, incorporando quatro dos cinco maiores estados agrícolas do país (Quadro 73). 

Na região dos rios Tietê e Paraná, dentro do Estado de São Paulo, encontram-se 18 
das 30 melhores cidades para negócios do Brasil: Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto, Franca, Araraquara, São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, 
Santos, Piracicaba, Mogi das Cruzes, São Carlos, Araçatuba, Marília, Americana, São 
Caetano do Sul e São José dos Campos. E outra cidades estudadas pela CESP: Limeira, 
Rio Claro e Jaú  

A Hidrovia Tietê-Paraná também desponta como nova e exótica oferta turística 
nacional. O turismo fluvial constitui uma atividade emergente, com tendência de 
crescimento, devendo eclodir com força nos próximos anos. 

Quadro 73 Indicadores sócio-econômicos associados à Hidrovia Tietê-Paraná 
INDICADORES CARACTERIZAÇÃO 

Área de macro influência econômica Estado de São Paulo e regiões vizinhas nos Estados 
do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais 

Área 76 milhões de hectares (9% do território brasileiro) 
Estados Diretamente Beneficiados 206 (SP,MS, MG, GO, PR) 
População Diretamente Beneficiada 50 milhões (33% do total brasileiro) 
Renda Per Capita US$ 5 mil por ano (média brasileira: US$ 3.5 mil) 
Consumo 70% do total brasileiro 
Potencial de Investimentos Identificados US$ 6 bilhões 
Carga na Hidrovia em 1997 (estimado) 5.7 milhões de toneladas 
Carga na Hidrovia em 2010 20 milhões toneladas (Rio Tietê) 
Projetado 35 milhões de toneladas (Rio Paraná) 
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6.4.5.3. Aqüicultura 

A utilização de cursos d’água para atividades de aqüicultura constitui uso não 
consuntivo, porém, pode alterar a qualidade das águas captadas, uma vez que são lançados 
complementos alimentares para as criações. O banco de dados do DAEE registra 38 pontos 
de captação superficial para aqüicultura, com demanda total de 0,260 m³/s. 

O Projeto LUPA (PINO et al., 1997) apresenta 201 propriedades rurais que possuem 
tanques de piscicultura e 7 que possuem tanques de ranicultura. Verifica-se, portanto, que a 
quantidade de captações cadastradas no DAEE representa apenas 18% do total obtido no 
Projeto LUPA. Desta forma, conclui-se que as demandas cadastradas encontram-se 
significativamente subestimadas na UGRHI. Bauru não é citado nos registros do DAEE, já 
nos registros do Projeto LUPA conta com 1 ponto registrado para tanque de piscicultura. 

6.5 DEMANDAS POR SUB-BACIAS 

Nesse item, serão apresentadas as demandas nas sub-bacias que compõe as 
UGRHIs. Os dados foram organizados de acordo com as formas de uso das águas, para 
subsidiar as análises de balanço entre a disponibilidade hídrica superficial e as demandas. 
Foram incluídos os dados de demandas de águas subterrâneas apenas para comparação 
com as demandas superficiais, um vez que a análise de disponibilidade versus demandas 
para os aqüíferos não possui significado em relação aos limites das sub-bacias. 

Destaca-se também que foram utilizados os dados de demandas de lançamentos 
públicos calculados de acordo com o consumo de água, uma vez que os dados cadastrados 
correspondem a informações não atualizadas, conforme foi destacado anteriormente. 

Em relação aos dados de demandas para irrigação, também foram utilizados os dados 
calculados de acordo com a área irrigada, uma vez que os dados cadastrados apresentam-
se significativamente subestimados. Deve-se ressaltar que, no cálculo realizado, não foi 
possível estimar a parcela de contribuição de cada tipo de manancial utilizado para irrigação 
(superficial ou subterrâneo). Assim sendo, foi determinado que o valor total estimado refere-
se somente às captações superficiais, sendo descartados os valores cadastrados tanto de 
captações superficiais quanto de poços tubulares. Deste modo, os valores obtidos para a 
Sub-bacia do Rio Bauru podem ser visualizados como a demanda máxima para irrigação. 

Quadro 74 Sub-bacia do Rio Bauru 

Uso 
Lançamentos Captações Poços 

No Demanda (m³/s) No Demanda (m³/s) No Demanda (m³/s)

Público 22 0,627 0 0 32 0,620 
Industrial 2 0,002 0 0 18 0,063 
Irrigação 0 0 * 0,130 0 0,000 
Doméstico 0 0 0 0 46 0,072 
Não Definido 0 0 0 0 8 0,034 
TOTAL 24 0,629 0 0 104 0,789 

Fonte: Relatório Zero, UGRHI Tietê-Jacaré 1997 
Quadro 75 Sub-bacia do rio Batalha 

Usos Dem. (m³/s) Disp. Q7,10 (m³/s) dem./disp (%). 
Urbano -   
Industrial 0,2778   
Irrigação 1,0200   
TOTAL 1,2778 6,91 18,82 
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6.5.1. DEMANDAS GLOBAIS 

As informações cadastradas serão resumidas, de modo a compor o quadro geral de 
demandas globais da UGRHI Tietê-Jacaré. O Quadro 76 apresenta o resumo das demandas 
totais para captações e lançamentos em funcionamento, de acordo com os usos, conforme 
apresentado nos itens anteriores. Foi adotado o período de funcionamento de 24 horas por 
dia para os registros que não apresentavam essa informação.  

Quadro 76 Lançamentos e captações superficiais cadastrados 

Uso 
Captações Lançamentos 

Quantidade Vazões captadas 
(m3/s) Quantidade Vazões lançadas 

(m3/s) 
Público 27 1,619 130 2,412 
Industrial 29 5,968 14 4,201 
Irrigação 10 0,111 - - 
Não definido 1 0,001 2 0,001 
TOTAL 67 7,699 146 6,614 

Quanto ao uso das águas subterrâneas, as demandas cadastradas e a respectiva 
quantidade de poços cadastrados são apresentadas no Quadro 77, a seguir. Para a 
totalização das demandas globais cadastradas, as formas de uso foram agrupadas em 
doméstico, industrial, irrigação e não definido. O uso doméstico inclui as demandas públicas, 
particulares, recreação e criação animal identificadas nos cadastros. O Quadro 78 
apresentam os resultados obtidos. 

Quadro 77 Poços tubulares cadastrados por usos 
Uso Quantidade de poços Vazão (m3/s) 

Público 183 2,966 
Industrial 51 0,284 
Irrigação 1 - 
Doméstico 99 0,210 
Criação Animal 8 0,012 
Recreação 1 0,004 
Não definido 18 0,052 
TOTAL 361 3,526 

Fonte: Relatório Zero, UGRHI Tietê-Jacaré 1997 
Quadro 78 Demandas globais por uso 

USOS 
Lançamentos Captações Poços 

Quantidade (m³/s) Quantidade (m³/s) Quantidade (m³/s) 
Doméstico 130 2,412 27 1,355 291 3,190
Industrial 14 4,201 29 5,968 51 0,284
Irrigação - - - 9,296 - -
Não definido 2 0,001 1 0,001 18 0,052
TOTAL 146 6,613 57 16,884 360 3,526

Fonte: Relatório Zero, UGRHI Tietê-Jacaré 1997 
Segundo o PERH (2004-2007), a síntese das demandas globais dos recursos hídricos 

na Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré foi diagnosticada em dois momentos distintos, o primeiro 
em 1997 na ocasião da elaboração do Relatório Zero do CBH-TJ e na elaboração do 
Relatório de Situação do CORHI em 2002, tendo sido verificadas algumas disparidades, 
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como mostra o Quadro 79 a seguir. 
Quadro 79 - Síntese das demandas e comparativo com os valores propostos pelo 

CORHI 

Usos 
Relatório Zero Diagnóstico CORHI, 2002 

Superficial Subterrânea Superficial Subterrânea 
Urbano 2,26 3,01 1,99 3,10 
Industrial 6,81 0,33 6,81 2,10 
Irrigação 0,11  12,71 
Outros Usos  0,33 0,26 
Total (m³/s) 9,18 3,67 21,77 5,20 

Fontes: Cadastro DAEE, apud Relatório Zero CBH-TJ (1997) 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Relatório Zero, 

CRH/CORHI, 2002. 

6.6 USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE BAURU 

No intuito de conhecer as demandas localizadas para o município de Bauru, foram 
pesquisados no Cadastro de Outorgas do DAEE – Departamento de Água e Energia do 
Estado de São Paulo os usuários cadastrados e respectivas vazões outorgadas. Aferiu-se 
que o município de Bauru possuia 544 usuários em pesquisa realizada no dia 03 de Janeiro 
de 2007 (disponível em www.daee.sp.gov.br), conforme apresentado no Quadro 80 que 
contem a distribuição por uso. 

Quadro 80 Número de Usos 
Uso Número 

Lançamento Superficial 115 
Lançamento em Rede 56 
Lançamento em Solo 14 
Captação Superficial 15 
Captação Subterrânea 330 
Captação em Rede 1 
Barramento 4 
Canalização 3 
Poço de Monitoramento 4 
Travessia Subterrânea 2 
Total 544 

Fonte: DAEE 
Destes 544 usuários o município possui 275 usuários com processo de outorga e 

vazão a serem considerados neste estudo, sendo estes processos descritos sob situação: 
autorizada ou portaria estabelecida. Foram considerados também os usuários com situação 
indefinida no cadastro que possuíam vazão cadastrada. A distribuição destes 275 usuários 
entre os diversos usos está discriminada no quadro a seguir. 

Os tipos de usuários cadastrados podem ser agrupados da seguinte forma: 
• Uso Público corresponde ao Público e Comunitário; 
• Doméstico – Comércio, Concessionária, Condomínio, Loteador, Urbano e 

Solalt; 
• Uso rural abrange o rural e uso para aqüicultura. 
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Quadro 81 Número de Usuários com Vazão Cadastrada 

Usuário 
Número de Usuários 

Captação Superficial Captação Subterrânea Lançamento 
Público 2 51 2 
Doméstico 0 128 0 
Industrial 5 45 11 
Irrigação 1 6 0 
Rural 6 6 3 
Outros 0 9 0 
Total 14 245 16 

Fonte: DAEE 
Observa-se no quadro acima que o número de usuários cadastrados para captações 

subterrâneas é expressivo, somando aproximadamente 89% do número total de usuários do 
cadastro de outorgas do DAEE. Dentre os usuários o uso doméstico, industrial e público 
possuem maior número de cadastros, nas seguintes proporções, considerando a soma dos 
usuários de captações superficiais e subterrâneas e os lançamentos: 16,9; 35,6 e 15,3% 
respectivamente do total de usuários considerados no município. 
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Gráfico 1 - Número de usuários cadastrados por setor 
 
Com relação às vazões outorgadas observa-se que as captações superficiais apesar 

de em menor número são preponderantes. 
Quadro 82 Vazão (l/s) Usuários com Outorga 

Usuário 
Vazão (l/s) 

Captação Superficial Captação Subterrânea Lançamento 
Público 791,67 730,02 616,67 
Doméstico 0 61,62 0 
Industrial 5,74 80,81 50,45 
Irrigação 36,46 0,42 0 
Rural 156,62 2,58 28,27 
Outros 0 2,44 0 
Total 990,49 877,89 695,38 

Fonte: adaptado DAEE 
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O gráfico a seguir demostra as vazões outorgadas por usuário, apresentando a 
preponderância do uso público para os três usos praticados (captação superficial, captação 
subterrânea e lançamento). 
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Gráfico 2 - Vazões outorgadas para captações e lançamentos por setor usuário 
 
Comparando-se os gráficos correspondentes ao número de usuários e a vazão 

outorgada observa-se que estes não concidem, ou seja, os usos com maior número de 
usuários não correspondem àqueles com as vazões mais expressivas. 

Quadro 83 - Vazão (m³/s) Usuários com Outorga 

Usuário 
Vazão (m³/s) 

Captação Superficial Captação Subterrânea Lançamento 
Público 0,7917 0,7300 0,6167 
Doméstico 0 0,0616 0 
Industrial 0,0057 0,0808 0,0505 
Irrigação 0,0365 0,0004 0 
Rural 0,1566 0,0026 0,0283 
Outros 0 0,0024 0 
Total 0,9905 0,8779 0,6954 

Fonte: adaptado DAEE 
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7. SANEAMENTO PÚBLICO 

7.1 ÁGUA 

O DAE – Bauru (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), responsável pelos 
serviços de saneamento do município de Bauru, confere o índice de 100% de água 
encanada e tratada. 

O abastecimento tem duas fontes: o Rio Batalha, responsável por 43% da água que 
chega as residências e os poços profundos que atendem os outros 57% da cidade. Para 
não faltar água aos bauruenses, a autarquia dispõe de 28 poços profundos e 52 
reservatórios, localizados em diversos bairros do município 

De acordo com a legislação de controle da poluição do meio ambiente, Lei Estadual 
nº. 997/76 aprovada pelo Decreto nº. 8.468/76, o Rio Batalha é classificado de acordo com 
as seguintes características: 

“Classe 2: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento 
convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato 
primário (natação, esqui-aquático e mergulho)”.  

Na represa de captação do Rio Batalha a água entra por uma caixa de areia, que 
permite a decantação de parte do material sólido e vai para o poço de sucção (Figura 18 a). 

A água é bombeada por quatro conjuntos motor bomba de 600 HP de potência cada. 
Esta estação elevatória permite que a água seja enviada até a estação de tratamento de 
água (ETA), superando um desnível de 140 metros (Figura 18 b). 

A água bruta segue para a ETA através de duas adutoras, sendo uma de ferro fundido 
de 14 polegadas e outra de aço inox de 18 polegadas (Figura 18 c). 

 
a b c 

 
Figura 18 Esquema de captação de água 

a) Canal de entrada b) Estação elevatória c) Adutoras de água bruta 
Fonte: DAE - Bauru 

A água bruta chega através das adutoras na ETA que está localizada na Av. José 
Henrique Ferraz q. 20 s/n, no Jardim Ouro Verde. A estação é do tipo tratamento 
convencional, ou seja, composta de floculadores, decantadores e filtros e a água é tratada 
com adição de produtos químicos (Figura 19 a). A ETA abastece hoje 43% da população. 

A água do Rio Batalha entra na estação através de um canal, já recebendo dosagens 
de sulfato de alumínio e cal hidratada para o tratamento da água. Passa pela Calha 
Parshall, que é um medidor de vazão e um misturador para os produtos adicionados e 
segue para a canaleta de água bruta que tem um percurso aproximadamente de 15 metros 
de comprimento (Figura 19 b). 
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Neste percurso os produtos químicos já iniciam a reação química com as impurezas 
contida na água. 

Após, a água entra nos floculadores. Nesta etapa as impurezas contida na água por 
terem cargas diferentes dos produtos químicos adicionados, reagem quimicamente, 
formando os “flocos” (Figura 19 c). 

 
a b c 

  
Figura 19 Esquema de tratamento de água 

a)Vista aérea da ETA b) Calha Parshall c) floculadores 
Fonte: DAE- Bauru 

A água com os flocos segue para os decantadores, onde ocorre a sedimentação dos 
flocos, ficando as impurezas no fundo do tanque e a água saindo por cima para os filtro 
(Figura 20 d). 

Os filtros da ETA são formados por camadas de areia e pedra, contendo diversas 
camadas com diversas gramaturas (tamanho dos grãos). A água entra nos filtros e 
percorrem todas as camadas de cima para baixo, retendo as impurezas restantes nas 
camadas (Figura 20 e). 

Após a saída da água do filtro, a mesma recebe a adição de cloro (bactericida) e do 
flúor (prevenção de cárie infantil) (Figura 20 f). 

 
d e f 

 
Figura 20 Esquema de tratamento de água 

d)Esquema do Decantador e)Filtro ETA f)fluoretação ETA 
Fonte: DAE- Bauru 

Os 28 poços tubulares profundos que captam água do Aqüífero Guarani, ficam nas 
regiões de periferia da cidade e abastecem hoje 57 % da população de Bauru. 

As águas dos poços de Bauru apresentam boa característica físico-química, sendo de 
boa qualidade para o consumo. Recebe como tratamento somente o cloro (bactericida) e o 
flúor, por serem exigências da Portaria do Ministério da Saúde 1469/2000. 

Toda a água distribuída à população de Bauru é fluoretada, o que mostra através de 
dados publicados pela Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, que o índice de cárie 
em crianças foi reduzido consideravelmente, beneficiando toda a população. 

Todas as águas após captação e tratamento seguem para o sistema de reservação do 
DAE. Hoje Bauru tem 52 reservatórios que podem ser: elevados, enterrados ou semi-
enterrados. Têm capacidade de reservação total de 40.640 metros cúbicos. 
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Após a reservação, a água é distribuída através de todas as tubulações enterradas do 
DAE. Atualmente, há 1.513 quilômetros de extensão de rede de água, o que equivale como 
comparativo a 04 viagens à São Paulo que está a 350 quilômetros de distância de Bauru. 

Segundo o último Censo do IBGE (2000), o município de Bauru possui 88.854 
domicílios particulares permanentes com abastecimento ligado à rede geral de água. 

A Figura 21 mostra o número de ligações de água realizadas pelo DAE no ano de 
2003. 

 
Figura 21 Número de Ligações de Água realizadas pelo DAE em 2003 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
(2004-2007), o município de Bauru possuía em 2001 as seguintes características 
relacionadas às ligações de água, conforme dados do SNIS (2002), Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento, base de dados do Ministério das Cidades. A atualização 
disponível destes dados foi obtida diretamente no SNIS (2004), com dados de referência de 
2003. O Quadro 84 apresenta as características publicadas nas duas fontes acima citadas, 
demonstrando a evolução do sistema de abastecimento de água em Bauru. 

Quadro 84 Características do Sistema de Abastecimento de Água - Bauru 

Fonte Ligações de 
Água Economia Volume Produzido 

(m³/mês) 
Volume Consumido 

(m³/mês) 
Extensão 
da Rede

(1) 107.925 109.265 3.067.083 1.744.917 1.510 
(2) 111.304 133.125 2.945.167 1.849.075 1.530 

Fonte: (1) SNIS (2002) apud PERH (2004-2007) 
(2) SNIS (2004) 

 
Os gráficos a seguir apresentam está evolução para os dados obtidos, conforme 

quadro acima. 
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Gráfico 3 Evolução do Sistema de Abastecimento de Água – Bauru 
O PERH (2004-2007) definiu ainda projeções e estimativas para o número de 

economias e os volumes consumidos e produzidos ao longo do tempo, com horizonte de 
projeto de 2020. Estas projeções foram realizadas com base na evolução da população 
definida pela Fundação SEADE em estudo contratado pela SABESP para municípios do 
Estado de São Paulo, sendo apresentados a seguir os dados de população e do sistema de 
abastecimento de água para Bauru. 

Quadro 85 Projeções 

Ano População Domicílios Economias de 
água 

Volume Consumido 
(m³/mês) 

Volume Produzido 
(m³/mês) 

2000 309.881 89.729 - - - 
2001 315.397 92.465 - - - 
2002 321.010 95.284 108.992 1.740.549 3.059.407 
2003 326.724 98.189 112.371 1.794.515 3.015.313 
2004 332.539 101.182 115.855 1.850.153 2.977.632 
2005 338.458 104.267 119.447 1.907.516 2.945.666 
2006 343.202 107.043 122.689 1.959.286 2.907.886 
2007 348.012 109.893 126.018 2.012.460 2.874.943 
2008 352.889 112.819 129.374 2.066.043 2.928.960 
2009 357.835 115.823 132.818 2.121.053 2.984.166 
2010 362.850 118.907 136.355 2.177.528 3.040.586 
2011 366.562 121.506 139.335 2.225.127 3.083.865 
2012 370.312 124.162 142.381 2.273.768 3.127.934 
2013 374.100 126.876 145.494 2.323.471 3.172.807 
2014 377.927 129.650 148.674 2.374.261 3.218.498 
2015 381.793 132.484 151.924 2.426.161 3.265.020 
2016 384.731 134.810 154.591 2.468.748 3.298.430 
2017 387.692 137.176 157.304 2.512.082 3.332.354 
2018 390.675 139.584 160.065 2.556.178 3.366.799 
2019 393.681 142.034 162.875 2.601.047 3.401.771 
2020 396.711 144.527 165.734 2.646.703 3.437.277 

Fonte: PERH (2004-2007) 
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7.2 ESGOTO 

O DAE, responsável também pela coleta e disposição dos efluentes domésticos 
confere ao município um índice de 99% de coleta. De acordo com os dados do último Censo 
do IBGE (2000), o município conta com 86.770 domicílios particulares permanentes ligados 
à rede geral de esgoto. A Figura 22 mostra o número de ligações de esgoto no município no 
ano de 2003. 

Não existe tratamento de esgotos no município. Desta forma, todo o efluente coletado 
pela rede pública é despejado diretamente em corpos d´água. Este fato confere, como já 
dito, uma péssima qualidade das águas do Rio Bauru que, direta ou indiretamente recebe 
toda a carga orgânica produzida na cidade. 

 
Figura 22 Número de ligações de esgoto em 2003 

De acordo com SNIS (2004), o município de Bauru possuía em 2003 as seguintes 
características no sistema de coleta de esgotamento sanitário, conforme . 

Quadro 86 Caracteristicas Sistema de Esgotamento Sanitário – Bauru 

Ligações de 
Esgoto Economia 

Volume 
Coletado 
(m³/mês) 

Volume 
Tratado 
(m³/mês) 

Extensão da 
Rede 

106.212 128.821 17.751,1 0 1.556,6 
Fonte: SNIS (2004) 

 
De acordo com o PERH (2004-2007), as características do sistema de coleta de 

esgoto do município de Bauru, segundo projeção elaborada, conforme já descrito no sistema 
de abastecimento de água, para os anos de 2004 a 2020 estão apresentadas no Quadro 87. 

Quadro 87 Projeção do Sistema de Coleta de Esgoto – Resumo 
Características 2004 2007 2020 

População 332.539 348.012 396.711 
Número de Economias 
Residenciais 116.029 126.018 165.734 

Índice (hab/economia) 2,87 2,76 2,39 
Fonte: PERH (2004-2007) 

O quadro a seguir apresenta a projeção para o sistema de tratamento de esgoto 
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sanitário no município de Bauru, considerando que em 2007 já estariam sendo tratados 
90,71% do esgoto coletado, porém que a rede de coleta permanecia atendendo apenas 
96% da população, ou seja, as ampliações realizadas correspondem à manutenção do 
índice de atendimento apenas, progredindo com o crescimento populacional. 

 
Quadro 88 Caracteristicas projetadas para o tratamento de esgoto em Bauru 

Ano % rede 
coletora 

% 
tratamento 

Pop. 
atendida 

tratamento

N de economias 
atendidas por 

tratamento 

Vazão Tratada 

m³/mês l/s 

2004 96 0 0 0 0 0 
2007 96 90,71 303.068 109.744 1.752.565 676,14
2020 96 100 380.843 159.105 2.540.835 980,26

Fonte: PERH (2004-2007) 
O Quadro 89 apresenta os acréscimos na vazão tratada entre 2004-2020 conforme 

projeção do PERH (2004-2007) para Bauru, em m³ por mês e em litros por segundo. O 
estudo elaborado sobre o tratamento de Bauru, considerando um valor médio de custo de 
construção por habitante, afirma que o valor a ser investido na implementação da estação 
de tratamento é de R$31.968.333,00. 

Quadro 89 Acréscimos de Vazão tratada projetados entre 2004-2020 

2007 2020 Incremento 2007-
2004 

Incremento 2020-
2004 

Incremento 2020-
2007 

m³/dia l/s m³/dia l/s m³/dia l/s m³/dia l/s m³/dia l/s 
58.419 676,14 84.695 980,26 58.419 676,14 84.695 980,26 26.276 304,12 

Fonte: PERH (2004-2007) 

7.3 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Conforme visto no capítulo 4, todo o lixo coletado nas vias públicas é depositado no 
Aterro Sanitário de Bauru. Este Aterro Sanitário foi projetado pela Escola de Engenharia de 
São Carlos - USP em 1992. A área ocupada para o aterramento de lixo é de 4,8 alqueires 
paulistas e 7,06 alqueires paulistas foram reservados para a instalação de uma usina de 
reciclagem. 

A operação diária obedece aos seguintes procedimentos: 
O veículo utilizado na coleta de lixo, ao chegar ao Aterro Sanitário é pesado por 

balança que envia dados para a EMDURB fornecendo dados para a cobrança e controle da 
quantidade de material recebido; 

Em seguida, o veículo descarrega o lixo em uma área previamente preparada, e a 
cada três viagens de descarregamento, de acordo com a capacidade do veículo coletor, o 
lixo é empurrado de baixo para cima contra um barranco ou célula anterior, e distribuído 
pelo seu talude; 

O trator sobe e desce a rampa de três a cinco vezes, a fim de que o lixo seja reduzido 
a seu volume mínimo (geralmente a um terço do volume inicial); 

Ao final da jornada diária, ou quando a coleta estiver terminada, o montante de lixo 
trazido naquele dia, recebe uma cobertura de terra (15 a 30 cm), com a finalidade de evitar a 
propagação de moscas, baratas, ratos, urubus, etc. ficando assim constituída a célula 
sanitária. 

Quando esgotada a vala recebe uma cobertura de 60 cm de terra bem compactada, 
selando dessa forma o aterro sanitário. 
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O lixo confinado em aterros sanitários sofre o processo de decomposição, gerando 
gases, entre eles o metano (CH4) e o gás carbônico (CO2). 

Sendo o metano inflamável e passível de explosão espontânea, o controle da coleta 
desse gás deve ser feito através de um sistema de drenagem vertical. 

Esses drenos são constituídos com a superposição de tubos de concreto poroso ou 
perfurado de 0,20 cm de diâmetros, revestido de britas n.º 4, perfazendo 1 metro de 
diâmetro. 

Os drenos formam uma malha de cerca de 75 metros de distância entre eles.  
O processo da decomposição do lixo em aterros sanitários gera, como subproduto da 

atividade bacteriana, o chorume (líquido negro, ácido, e com grande potencial de 
biodegradabilidade). 

A coleta desse material é feita através de um sistema de drenagem horizontal (tipo 
espinha de peixe), para que o chorume e o percolado (chorume mais águas pluviais 
infiltradas), sejam recolhidos e canalizados a uma caixa de bombeamento. 

A drenagem horizontal é subterrânea, constituída por caneletas pré-fabricadas de 
concretos (meia cana) e preenchida com pedras britadas n.º 4, rejuntadas com material 
betuminoso, para não danificar o meio ambiente, como rios, lagos, e lençol freático. 

O chorume e o percolado, são direcionados à um reservatório de onde são 
bombeados para uma lagoa construída sobre o próprio lixo aterrado, onde parte desses 
líquidos é evaporada naturalmente e o restante efetua o ciclo de recirculação, onde o 
chorume penetra no lixo novamente e é captado pela drenagem horizontal e recolhido à 
caixa de bombeamento, onde será re-bombeado para a lagoa, e assim sucessivamente, 
num processo lento e demorado. 

No Aterro Sanitário é reservada uma área de 20% para a coleta especial, ou seja, 
resíduos do serviço de saúde (RSS). 

Na parte reservada para os resíduos de serviços de saúde foram construídas valas 
sépticas, medindo de 12 a 15 metros de comprimento, 4 a 5 metros de largura, 2,5 a 3 
metros de profundidade, e um fundo com 2,5 metros de largura. Este fundo tem o solo bem 
compactado, em seguida a vala recebe uma camada de impermeabilizante de betume (CM 
30). 

Em volta da vala séptica são colocados blocos de concreto e folha de zinco para evitar 
a penetração de água pluvial e multiplicação de vetores. Os RSS que são colocados nesta 
vala e diariamente são pulverizados com cal e cobertos com uma camada de terra. 

O aterro possui 9 (nove) poços de monitoramento de águas subterrâneas, sendo 2 
(dois) situados a montante do mesmo e 7 (sete) a jusante das valas de aterramento. Coletas 
e ensaios medindo os parâmetros requeridos por legislação específica para indicar a 
qualidade das águas subterrâneas, são efetuados pela EMDURB, com a periodicidade 
solicitada pela agência ambiental. 

A contenção dos taludes é efetuada com a colocação de gramas, de modo a evitar 
erosões. Ao redor da área total do aterro, foram feitas plantações de eucaliptos cheirosos 
com a finalidade de amenizar o odor do lixo.  

Para dotar o local de um aspecto mais agradável foram plantadas flores nos acessos 
internos do aterro. 

Os funcionários do aterro sanitário são orientados para usar equipamentos de 
proteção individual – EPI, como botas, capacetes, luvas e outros. 

O Aterro Sanitário de Bauru submete-se à fiscalização da CETESB e possui três 
licenças emitidas no processo de licenciamento ambiental, a Licença Prévia (LP), a Licença 
de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) em caráter precário. A LO definitiva está 
sendo providenciada pela EMDURB mediante a implementação de alguns equipamentos 
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relacionados ao monitoramento do lençol freático, na área. 
Os resíduos dos serviços de saúde, acondicionados em embalagens padronizadas de 

acordo com as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) são dispostos 
em valas sépticas devidamente impermeabilizadas com asfalto diluído CM30. No final do dia 
esse lixo especial é coberto com cal virgem e terra. 

Cabe ainda à EMDURB o gerenciamento dos cemitérios municipais e do serviço de 
necrópoles do município bem como a administração da Funerária Cidade de Bauru, 
prestando serviço funerário à pessoas carentes e à particulares. O serviço funerário inclui a 
paramentação (urnas, suporte caixão, castiçais, flores, etc.), velas, sala de velório, nota de 
falecimento e certidão de óbito.  

Os quadros que seguem apresentam alguns dados sobre as quantidades mensais de 
resíduos sólidos recebidas no Aterro Sanitário de Bauru, durante o período de janeiro a 
novembro de 2004, e as quantidades diárias médias recebidas neste mesmo período. 

Quadro 90 - Quantidade de Resíduos Recebidos no Aterro em 2004 

Mês 
Tipos de resíduos segundo sua origem Res./hab 

domiciliar especial particular* município** total total(kg) 

Janeiro 5.612.350 47.580 442.835 52.645 6.155.410 0,641 
Fevereiro 4.941.735 46.485 420.040 56.710 5.464.970 0,569 

Março 5.481.750 53.905 442.410 45.545 6.023.610 0,627 
Abril 5.160.385 52.925 416.515 45.040 5.674.865 0,591 
Maio 4.869.235 47.855 400.180 55.155 5.372.425 0,560 
Junho 5.244.640 45.610 405.425 126.635 5.822.310 0,606 
Julho 5.418.810 48.820 418.300 65.730 5.951.660 0,620 

Agosto 5.336.570 50.615 450.775 126.865 5.964.825 0,621 
Setembro 5.333.045 48.965 510.945 40.350 5.933.305 0,618 
Outubro 5.129.980 48.350 369.125 52.760 5.600.215 0,583 

Novembro 5.331.925 48.805 385.125 64.615 5.830.470 0,607 
Dezembro - - - - - - 

TOTAL 57.860.425 539.915 4.661.675 732.050 63.794.065 6,645 
MÉDIA MENSAL 5.260.039 49.083 423.789 66.550 5.799.460 0,604 

* São resíduos sólidos industriais, classificados como de Classe II pela NBR-
10.004/04, cujos custos de coleta e aterramento recaem sobre os geradores. 

** São resíduos sólidos de origem doméstica, gerados esporadicamente por munícipes 
em situações atípicas (festas, mudanças de casa, etc), cujos custos de coleta e aterramento 
recaem sobre os próprios geradores. 
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Quadro 91 Média Diária (Kg) de Resíduos Recebidos no Aterro em 2004 

Mês 
Tipos de resíduos segundo sua origem 

domiciliar especial Particular município total 

Janeiro 187.078 1.586 14.761 1.755 205.180 
Fevereiro 164.725 1.550 14.001 1.890 182.166 

Março 182.725 1.797 14.747 1.518 200.787 
Abril 172.013 1.764 13.884 1.501 189.162 
Maio 162.308 1.595 13.339 1.839 179.081 
Junho 174.821 1.520 13.514 4.221 194.077 
Julho 180.627 1.627 13.943 2.191 198.389 

Agosto 177.886 1.687 15.026 4.229 198.828 
Setembro 177.768 1.632 17.032 1.345 197.777 
Outubro 170.999 1.612 12.304 1.759 186.674 

Novembro 177.731 1.627 12.838 2.154 194.349 
Dezembro - - - - - 

MÉDIA DIÁRIA 175.335 1.636 14.126 2.218 193.315 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru 

A coleta seletiva de lixo é realizada pela SEMMA em diversos bairros da cidade. 
Devido à falta de conscientização da população para uma efetiva segregação de origem dos 
resíduos sólidos gerados na cidade, apenas 1,5% do lixo produzido é destinado à 
reciclagem. Para participar existem várias alternativas. Uma delas é depositar o lixo 
reciclável nos postos de entrega voluntária (PEV’s) também conhecidos como contêineres. 
O tipo de lixo que deve ser disposto nos contêineres é papel seco, papelão, plástico, vidros 
e metais. Segue a indicação da localização de cada PEV na cidade de Bauru:  

• Escola Estadual Joaquim Rodrigues Madureira 
– Praça das Orquídeas 1-6 – PVA 

• EMPG Cônego Aníbal Difrância 
– Al. Manuel Figueiredo Q. 01 (Interno) 

• Ministério do Trabalho 
– Rua Presidente Kennedy, Q. 01 

• SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
– Rua Vígilio Malta 11-22 

• Bosque da Comunidade 
– Rua Araújo Leite 

• Horto Florestal de Bauru 
– Av. Rodrigues Alves Q. 38 

• Campus da UNESP Bauru 
– Av. Eng.º Luiz Edmundo Carrijo Coube s/n.º 

• COMUNA – Comunidade União e Amor 
– Rua José Bombini 2-60 – Vila São Paulo 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, Bauru caracteriza-se por alta concentração populacional em área urbana 
(98%), além de importante pólo terciário, com intensa atividade comercial favorecida pela 
posição geográfica e exemplar estrutura de transportes. 

Constata-se que um dos problemas mais graves enfrentados pela administração 
pública é a ocorrência, no perímetro urbano, de diversas ravinas e boçorocas de grande 
porte, desencadeadas pela concentração do escoamento de água superficial, pela ocupação 
desordenada das áreas urbanas e pela predisposição do seu meio físico. Calcula-se que 
existem mais de 30 importantes processos erosivos (boçorocas) na cidade, 
aproximadamente 15 delas consideradas de grandes dimensões.  

As novas áreas de ocorrências de processos erosivos na área urbana estão 
associadas ao desenvolvimento do município, que apresentou crescimento significativo nos 
últimos anos e, para atender a essa demanda, programas de habitação e loteamentos 
populares foram fomentados em grande escala. Normalmente, esses núcleos habitacionais 
apresentam grande potencial de formação de novos processos erosivos, tendo em vista a 
falta de infra-estrutura por projetos mal concebidos, ou mesmo pela escolha de áreas 
geologicamente adversas ou comprometidas com processos erosivos já instalados. 

A erosão é apenas uma das respostas do meio físico ante o processo da ocupação 
urbana desordenada, porém, a sua ocorrência causa muitos impactos. 

A cidade de Bauru está assentada sobre solos arenosos, resultantes das formações 
Adamantina e Marília, e das formações Cenozóicas. Apresenta em seu perímetro urbano, 
várias erosões lineares significativas, que geram deslocamentos de grandes volumes de 
solos para os fundos de vales, resultando em problemas de degradação ambiental delas 
decorrentes e agravamento dos problemas sociais de seus habitantes. 

Nas áreas urbanas de Bauru, os prejuízos decorrentes dos processos erosivos são 
incalculáveis, pelo caráter catastrófico inerente as áreas envolvidas, colocando em risco 
moradias e equipamentos de infra-estrutura, e devido aos insucessos das obras de 
contenção observadas no levantamento realizado nos arquivos da imprensa escrita local a 
partir dos índices pluviométricos. 

Pode-se observar, a partir da compilação de dados do município, diversos fatores 
inerentes a estrutura e funcionamento municipal que favorecem significativamente os 
processos erosivos no perímetro urbano de Bauru, enumerados a seguir: 

• sistema viário com traçado inadequado e agravado pela inexistência do 
sistema de drenagem e pavimentação das ruas aliadas à suscetibilidade do 
terreno à erosão; 

• sistema de drenagem das águas pluviais ou servidas implantadas de forma 
inadequada, lançado a meia encosta ou nas cabeceiras; 

• conjuntos habitacionais em locais de alta suscetibilidade à erosão e o sistema 
de drenagem lançado nas cabeceiras de drenagem; 

• assentamento de loteamentos onde as obras de infra-estrutura não foram 
projetadas e muito menos instaladas; 

• nos controles dos processos erosivos, nem sempre há a preocupação com a 
ação do lençol freático; 

• falta de manutenção das obras de drenagem. 
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Quanto à situação geral dos recursos hídricos no município pode-se aferir que, os 
principais cursos d’água são: O rio Batalha e o rio Bauru. O rio Batalha é um importante 
manancial para abastecimento público municipal, que cobre 47% da população. O rio 
batalha, segundo a classificação da CONAMA, é classe 2 e vem sofrendo nos últimos anos 
com a ocupação de suas margens e conseqüente lixiviamento de insumos agrícolas para 
seu leito. O rio Bauru é enquadrado como classe 4, recebe grande quantidade de esgoto in 
natura diariamente, já que não existem estações de tratamento no município. Existem 
estudos que analisam a viabilidade da utilização do Córrego Água Parada como o principal 
manancial urbano nos próximos anos. 

Além do despejo de efluentes domésticos e industriais nos rios, outros problemas 
adicionais configuram aos recursos hídricos do município um quadro considerado crítico. O 
município concentra um número significativo de Indústrias de Baterias, entre elas a 
Acumuladores Ájax Ltda. que, como outras, representa alto potencial poluidor de solos, 
água e ar. Estas indústrias rejeitam, principalmente, material rico em Chumbo, metal pesado 
e bioacumulativo que ocasionou, inclusive, um grave problema de contaminação em 
crianças, animais e vegetais de bairros periféricos ao Parque industrial do município. O caso 
de contaminação encontra-se ainda em trâmite e conta com a mobilização da sociedade e 
órgãos competentes de meio ambiente. Cabe citar que, medidas de mitigação dos impactos 
já foram tomadas, no entanto a magnitude dos impactos adversos ao meio ainda não foram, 
de todo, contabilizados. 

Os imensos “vazios urbanos” propiciam atividades clandestinas de deposição de 
entulhos e outros resíduos,, apesar do município contar com um aterro sanitário para tal 
finalidade, que constituem ameaça devido ao contato com os corpos d´água. Além do mais, 
nos últimos 50 anos a vegetação ciliar original tanto do rio Bauru como do Rio Batalha 
sofreram grande devastação, com reflexos diretos na qualidade dos recursos por estes 
oferecidos. No entanto deve-se considerar a importância das APAs em âmbito territorial. 

Constata-se, em primeira análise, que o município possui plenas condições de reverter 
os cenários apresentados, pois conta com grande mobilização social em causas ambientais, 
diversos órgãos públicos relevantes (CETESB, DAE, DAEE, IBAMA), instituições de ensino 
como potenciais parceiras e grande empenho na consolidação de planos de gestão 
municipal. O relatório apresentado consistiu em uma compilação de dados existentes e 
disponíveis do Município de Bauru em todas suas esferas (Política, Social, Ambiental), a 
servir como uma das importantes bases para análise e diagnóstico ambiental do município e 
de seus recursos hídricos. 
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9. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Uma análise preliminar do uso e ocupação dos solos foi realizada a partir da 
imagem do satélite CBERS 2. O Quadro 92 apresenta as informações básicas da 
imagem utilizada. 

Quadro 92 Características da imagem de satélite utilizada 
Aspecto Característica

Satélite CB2 

Sensor CCD 

Órbita 157 

Ponto 125 

Data de Passagem 2005-03-09 

Revolução 7251 

Latitude Norte -21.79160 

Longitude Oeste -49.64040 

Latitude Sul -22.95590 

Longitude Leste -48.79430 

Tempo Central(GMT) 13:25:00 

Orientação da Imagem 8.50435 

Azimute Solar 62.9433 

Elevação Solar 55.8794 

Perda de Bits  

Varreduras Perdidas  

Varreduras Perdidas (%)  

Perda de Sincronismo  

Cobertura de Nuvens 

Q1 0 Q2 0 

Q3 0 Q4 0 

Método de Cobertura de Nuvem M 

Fonte: INPE 
Através do software IDRISI foram identificados os albedos (“reflexos”) das distintas 

superfícies encontradas no município de Bauru. 
Vale ressaltar que, através de visitas a campo foram levantados 40 pontos de 

amostragem (observação, GPS), para confirmações de alguns fragmentos identificados 
na imagem. 

Os fragmentos foram classificados em diversas categorias, a saber: 
• Uso Agrícola 
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• Uso Urbano 
• Silvicultura 
• Mata nativa 

Tratando-se de uma primeira análise, alguns fragmentos ainda encontram-se 
classificados como: Mata Nativa Duvidosa e Silvicultura Duvidosa 

É importante esclarecer que, para um grau de detalhamento maior do uso e 
ocupação através de imagens de satélite, é imprescindível que seja realizada uma 
pesquisa específica por equipe qualificada para tal e que se disponha de tempo e 
recursos financeiros suficientes para os inúmeros levantamentos de campo que se fazem 
necessários. O Mapa de Uso e Ocupação dos Solos (Volume de Anexos) apresentado no 
presente relatório representa uma primeira aproximação e por si só, forneceu 
informações valiosas, subsidiando os diversos diagnósticos tanto do Meio Físico como do 
Meio Biótico do município de Bauru. 

A categoria classificada como Mata Nativa, apresenta duas fito fisionomias, 
predominantes, que são basicamente Cerrado e Mata Estacional Semidecidual. 
Considerando-se que, a partir da imagem obtida não é possível distingui-las foram 
realizadas observações em campo, por equipe técnica qualificada. Nestas ocasiões foi 
possível observar-se que, de uma maneira geral, pode-se considerar que abaixo do rio 
Bauru predominam as áreas de Cerrado e acima deste, as áreas de Floresta Estacional 
Semidecidual. A categoria Silvicultura engloba basicamente as áreas de reflorestamento 
(exóticas). 

A categoria Uso Agrícola é representada pelas áreas cobertas com pastagens, 
monoculturas, solo desnudo, enfim, áreas passíveis de atividades agrícolas. O 
detalhamento entre as diferentes coberturas não é possível em um trabalho desta 
abrangência, já que o comportamento da refletância das diferentes superfícies são 
similares. 

A categoria Uso Urbano é bem definida, já que a resposta (reflexo) é peculiar. 
Representa as áreas ocupadas por habitações, em geral. 
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10. SALUBRIDADE AMBIENTAL 

10.1 UTILIZAÇÃO DE INDICADORES 

O processo de desenvolvimento urbano é caracterizado pela busca de instrumentos 
que auxiliem na elaboração de políticas públicas que permitam a aplicação racional e 
eqüitativa dos recursos públicos. Observa-se que cada vez mais se procura utilizar 
indicadores como instrumentos das instituições que trabalham diretamente ligadas ao 
desenvolvimento de cidades. 

A Agenda 21, em seu artigo 6.36, destaca o uso de indicadores como elemento 
auxiliar no processo de desenvolvimento e de gerenciamento urbano, afirmando que “é 
preciso melhores estatísticas nacionais e municipais baseadas em indicadores práticos e 
padronizados. O desenvolvimento de métodos é uma prioridade para medir as variações 
intra-urbanas e intra-distritais da situação sanitária e ambiental, e para a aplicação dessas 
informações ao planejamento e ao gerenciamento” (UNITED NATIONS, 1996). 

10.2 INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTAL 

Trata-se de um modelo desenvolvido com o objetivo de identificar e avaliar as 
condições de saneamento das cidades do Estado de São Paulo. Este instrumento de 
análise foi desenvolvido pela Câmara Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de 
Saneamento no Estado de São Paulo (CONESAN) de forma a atender as normas e os 
regulamentos decorrentes da Lei N° 7.750, de 31 de março de 1992, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Saneamento. 

É um indicador capaz de avaliar alguns aspectos importantes relacionados às 
condições ambientais que se distribuem desordenadamente pelo município, sem perder 
de vista as especificidades localizadas é o Indicador de Salubridade Ambiental – ISA. 

O ISA não considera as condições das zonas rurais dos municípios devido à 
inexistência de dados ou dos serviços que são avaliados pelo modelo proposto que são 
usualmente: 

• cobertura do abastecimento de água,  
• cobertura do esgotamento sanitário,  
• cobertura do tratamento de efluentes urbanos, 
• cobertura do coleta regular e seletiva de resíduos sólidos e  
• existência de vetores de algumas doenças endêmicas de notificação 

compulsória. 
É, no entanto, um índice flexível, já que permite a introdução de parâmetros 

específicos presentes em cada cidade analisada. 
O Volume de Anexos apresenta a metodologia adotada para o Cálculo do Índice de 

Salubridade Ambiental para os municípios do Estado de São Paulo. 
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10.3 “ISA SETORESSHS” 

O desempenho ambiental da área urbana do município de Bauru foi avaliado 
através do levantamento de vários aspectos que se relacionam tanto aos diversos índices 
de cobertura dos serviços de saneamento básico dentre a população, como à ocorrência 
de processos erosivos importantes e suas implicações na qualidade ambiental dos 
espaços urbanos. Índices relacionados à distribuição urbana de vetores de doenças de 
notificação compulsória e à ocorrência de Achatina fulica, espécie exótica de gastrópode, 
também serão avaliados. 

A metodologia utilizada neste caso tem por base a setorização da área urbana de 
Bauru, realizada pelo IBGE (2000). Assim, dispondo-se das informações necessária à 
obtenção do índice em cada setor da cidade foi possível a atribuição de valores a cada 
setor municipal e portanto evidenciar tendências e direcionar esforços do poder público e 
da sociedade de forma mais eficiente. 

Vistas essas premissas foi elaborado o ISA - Setores para a cidade de Bauru 
denominado “ISA SetoresSHS” O ISA - Setores, além de atender aos objetivos propostos 
para o ISA Global, estabelece também um critério de pontuação, isto é, uma valoração 
numérica para cada parâmetro que o compõe, de forma a permitir uma classificação dos 
setores existentes no município de acordo com as condições de salubridade ambiental de 
cada um deles. 

O “ISA SetoresSHS” utilizou indicadores de saneamento, saúde pública, sócio 
economia e especificidades, com adaptações conforme a realidade local e a 
disponibilidade de dados. A partir da obtenção dos índices foi possível comparar as 
diferentes situações de acordo com os aspectos ambientais preponderantes, sem alterar 
entretanto a função do indicador. 

Vale observar então, que a avaliação realizada pelo ISA busca verificar a 
salubridade em nível municipal, enquanto o “ISA SetoresSHS” será realizado em escala 
específica, com abrangência local e campo de ação delimitado. 

O “ISA SetoresSHS” poderá apresentar um objetivo maior, ou seja, ser tratado como 
um instrumento para subsidiar processos de tomada de decisão no município cujos 
resultados serão em benefício da melhoria da qualidade de vida da população local. 

Entende-se que a nota final do “ISA SetoresSHS” poderá ser utilizada, entre outras 
funções, como referência para o estabelecimento da hierarquização dos setores, quando 
empregado de forma comparativa, permitindo que se caracterize o nível de necessidades 
e demandas prioritárias entre os diversos setores de um mesmo município. 

Os resultados obtidos pelo “ISA SetoresSHS” quando agregados à avaliação de 
salubridade geral do município, ou seja, ao ISA Global, permitirá uma leitura muito mais 
qualificada da salubridade ambiental do município de Bauru. 

O Indicador de Salubridade Ambiental adaptado peara os setores do IBGE do 
Município de Bauru está apresentado na  

Equação 1 a seguir. 
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Equação 1 
O “ISA SetoresSHS” é composto por quatro grupos: 

• Indicadores de Saneamento: IAB.SHS (Indicador de Abastecimento de Água), 
IES.SHS (Indicador de Esgotos Sanitários), IRS.SHS (Indicador de Resíduos 
Sólidos); 

• Indicadores de Saúde Pública: ICV.SHS (Indicador de Controle de Vetores) e 
IAF.SHS (Indicador Específico do Caramujo Achatina Fulica); 

• Indicador Sócio-econômico (ISE.SHS); 
• Indicador Específico (IER.SHS) 

Os itens seguintes referem-se aos cálculos necessários para obtenção de cada 
Indicador dos citados anteriormente. 

10.3.1. INDICADORES DE SANEAMENTO 

10.3.1.1. Indicador de Cobertura de Abastecimento de Água (ICA) 

Finalidade: quantificar os domicílios atendidos por sistemas de abastecimento de 
água com controle sanitário por setor; percentual da cobertura do abastecimento de água. 

Responsável pela informação: operador (prefeituras/concessionárias), IBGE. 
Critério de cálculo: 

[ ]%
UT

UA
CA D

D
I =  

Equação 2 
Em que: 

• ICA - Índice de cobertura de abastecimento de água; 
• DUA - Domicílios urbanos atendidos (públicos e particulares); 
• DUT - Domicílios urbanos totais. 

Pontuação: a pontuação do ICA estará entre 0% e 100%. 
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10.3.1.2. Indicador de Cobertura da Coleta de Esgoto(ICE) 

Finalidade: quantificar os domicílios atendidos por redes de esgoto e/ou tanques 
sépticos, por setor. 

Responsável pela informação: o operador do sistema (prefeituras / 
concessionárias). 

Critério de cálculo: 

[ ]%
UT

UE
CE D

DI =  

Equação 3 
Em que: 

• ICE - Indicador de cobertura em coleta de esgoto e tanques sépticos; 
• DUE - Domicílios urbanos atendidos por coleta mais tanques sépticos; 
• DUT - Domicílios urbanos totais. 

Pontuação: Se ICE < 70%, então ICE = 0%. Se ICE > 90%, então ICE = 100%. 

10.3.1.3. Indicador de Coleta de Resíduos (ICR) 

Finalidade: quantificar os domicílios atendidos por coleta de resíduos, em cada 
setor. 

Responsável pela informação: o operador do sistema (prefeituras / 
concessionárias). 

Critério de cálculo: 

[ ]%
UT

UC
CR D

DI =  

Equação 4 
Em que: 

• ICR - Indicador de coleta de resíduos; 
• DUC’ - Domicílios urbanos atendidos por coleta de resíduos; e 
• DUT - Domicílios urbanos totais. 

Pontuação: Se ICR < 95%, então ICR = 0%. Se ICR > 99%, então ICR = 100%. 

10.3.2. INDICADORES DE SAÚDE PÚBLICA 

10.3.2.1. Indicador de Controle de Vetores (ICV.SHS) 

Finalidade: identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 
eliminação dos vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 

Ele é calculado a partir da média ponderada entre os Indicadores de Dengue (IVD), 
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de Leishmaniose (Ivls.SHS) e de Leptospirose (IVL). 
Critério de cálculo: 

VlSHSVLsVDSHSCV IIII ⋅+⋅+⋅= %50%25%25 ..  

Equação 5 

a) Indicador de Dengue (IVD) 
Finalidade: identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação dos vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 
Responsável pela informação: Sucen. 
Pontuação: conforme o Quadro 93. 

Quadro 93 Pontuação do Indicador de Dengue 

Critério Pontuação IVD 

Municípios sem infestação por Aedes Aegypti nos últimos 12 meses 100 

Municípios infestados por Aedes Aegypti e sem transmissão de dengue nos 
últimos 5 anos 50 

Municípios com transmissão de dengue nos últimos 5 anos 25 

Municípios com maior risco de ocorrência de dengue hemorrágico 0 

b) Indicador de Leishmaniose (IVLs.SHS) 
Finalidade: identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação dos vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 
Responsável pela informação: Sucen. 
Pontuação: conforme o Quadro 94. 

Quadro 94 Pontuação do Indicador de Leishmaniose 

Critério Pontuação IVls 
Municípios sem infestação pelo flebótomo Lutzomynia nos últimos 12 meses 100 

Municípios infestados por Lutzomynia e sem transmissão de Leishmaniose 
nos últimos 5 anos 50 

Municípios com transmissão de Leishmaniose nos últimos 5 anos 25 

Municípios com maior risco de ocorrência de Leishmaniose 0 

c) Indicador de Leptospirose (IVL) 
Finalidade: identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação de ratos. 
Responsável pela informação: Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 
Pontuação: conforme o Quadro 95. 
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Quadro 95 - Pontuação do Indicador de Leptospirose 
Critério Pontuação IVL 

Municípios sem enchentes e sem casos de leptospirose nos últimos 5 anos 100 

Municípios com enchentes e sem casos de leptospirose nos últimos 5 anos 50 

Municípios sem enchentes e com casos de leptospirose nos últimos 5 anos 25 

Municípios com enchentes e com casos de leptospirose nos últimos 5 anos 0 
 

10.3.2.2. Indicador de Espécies Invasoras - Achatina fulica (IAF.SHS) 

Finalidade: evidenciar os setores infestados por A. fulica de forma a correlacionar 
possíveis condições sanitárias, sociais e ambientais preponderantes para a distribuição 
da espécie no município. A ocorrência, ou não, de espécies invasoras pode servir como 
indicador de qualidade ambiental. 

Critério de Cálculo: Foi atribuída pontuação específica para duas condições 
distintas: 

• Setor com presença de A. fulica = 0 pontos 
• Setor com ausência de A. fulica = 100 pontos 

Os bairros (e setores) foram identificados de acordo com informações da SEMMA, 
publicadas no Jornal da Cidade, Seção JC nos Bairros (Bauru, domingo, 30 de janeiro de 
2005 páginas 1-3). 

10.3.3. INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICO (ISE.SHS) 

É calculado a partir da média aritmética entre os indicadores de Renda (IRF) e de 
Educação (IED). 

Critério de cálculo:  

EDRFSHSSE III ⋅+⋅= %50%50.  

Equação 6 
 

a) Indicador de Renda (IRF) 
Finalidade: indicar a capacidade de pagamento da população pelos serviços e a 

capacidade de investimento dos municípios através da: 
• distribuição de renda; 
• renda média. 

Critério de cálculo: 
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RMSRF III ⋅+⋅= %30%70 3  

Equação 7 
 

Sendo: 
• IRF  - Indicador de renda 
• I3S  - Indicador de distribuição de renda menor que 3 (três) salários 

mínimos 
• IRM - Indicador de renda média 

Pontuação: ordenar os resultados dos Indicadores I3S, de maneira crescente e dos 
Indicadores IRM, de maneira decrescente, dividi-los em quartis, em que: 

• 1o quartil recebe 100%; 
• 4o quartil recebe 0%; 
• 2o e 3o quartis são interpolados entre 0% e 100%. 

b) Indicador de Educação (IED) 
Finalidade: indicar a linguagem de comunicação a ser utilizada nas campanhas de 

educação sanitária e ambiental, através da porcentagem da população sem de nenhuma 
escolaridade e da porcentagem da população com escolaridade até 1º grau. 

Fonte de informação: censo ou estudos da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo e/ou dos Órgãos Estatísticos Oficiais (Seade/IBGE). 

Critério de cálculo:  

1%40%60 ENEED III +⋅=  

Equação 8 
 

Sendo: 
• IED - Indicador de educação 
• INE - Indicador da porcentagem da população sem nenhuma 

escolaridade 
• IE1  - Indicador da porcentagem da população com escolaridade 

até 1o grau 
Pontuação: ordenar os resultados dos indicadores INE e IE1, de maneira crescente, 

dividi-los em quartis, em que: 
• 1o quartil receber 100%; 
• 4o quartil recebe 0%; 
• 2o e 3o quartis são interpolados entre 0% e 100%. 

10.3.4. INDICADORES ESPECÍFICOS - PROCESSOS EROSIVOS (IER.SHS) 

Finalidade: identificar a magnitude e influência dos processos erosivos frente ao 
espaço urbano bem como estabelecer linhas de tendência para a adoção de programas 
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de controle das boçorocas atuais e prevenção de novos processos. 
Responsável pela informação: IPT, Defesa Civil. 
Critério de cálculo: 

SHSVRSHSARSHSER III ... %40%60 ⋅+⋅=  

Equação 9 
 

Sendo: 
• IER.SHS - Indicador de processos erosivos 
• IAR.SHS - Índice de área erodida 
• IVR.SHSr - Índice de volume erodido 

a) Índice de área erodida (IAR.SHS) 
Finalidade: identificar a magnitude dos processos erosivos sobre a inutilização de 

terras, bem como com o oferecimento de risco aos moradores locais. 
Critério de Cálculo: 

( )
( )2

2

. msetordoárea
merodidaáreaI SHSAR =  

Equação 10 
 

Pontuação: toma-se o complemento do percentil6 do IAR obtido em um setor em 
relação à aos valores obtidos, isto é: 

( ) ( )[ ]SetoresISetorIpercentil SHSARiSHSAR .. ;%100 −  

Equação 11 
 

b) Índice de volume erodido (IVR.SHS) 
Finalidade: identificar potencial de degradação ambiental decorrente principalmente 

do assoreamento de corpos d’água próximos de grandes processos erosivos, pelo 
carreamento de sedimentos. 

Critério de Cálculo: 

( )
( )2

2

. msetordoárea
merodidovolumeI SHSVR =  

Equação 12 
 

                                                 
6 O Excel® é habilitado a trabalhar com a função “percentil”. 
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Pontuação: toma-se o complemento do percentil do IVR.SHS obtido em um setor em 
relação à aos valores obtidos, isto é: 

( ) ( )[ ]SetoresISetorIpercentil SHSVRiSHSVR .. ;%100 −  

Equação 13 
 

10.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES DO “ISA SETORESSHS” 

10.4.1. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do Índice de Salubridade Ambiental por Setores do município de 
Bauru são apresentados no Volume de Anexos. 

A discussão dos resultados foi embasada na Análise de Componentes Principais, 
realizada com o intuito de correlacionar os indicadores componentes do “ISA SetoresSHS” 
(IAB.SHS, IES.SHS, IRS.SHS, IER.SHS, ICV.SHS, IAF.SHS, ISE.SHS) com os resultados finais encontrados 
para este mesmo índice. 

10.4.2. ANÁLISE DE COMPONENTE PRINCIPAL (PCA) 

Esta análise é um dos melhores e primeiros métodos de inferência estatística ou 
ordenação conhecidos, descrito por Karl Pearson (1901). Matematicamente, a PCA 
consiste em uma “Eigen-Analysis” de uma matriz de correlação ou variância/covariância 
calculada a partir dos dados originais. 

São gerados vários resultados durante o processo, dentre os quais os denominados 
autovalores (Eigenvalores), que significa o quanto cada eixo da PCA explica na variação 
dos dados. O autovalor do primeiro eixo será sempre maior que do segundo, que é maior 
que do terceiro e assim por diante. Espera-se que os dois ou três primeiros eixos 
expliquem a maior parte da variação (60% ou mais). Em casos onde estes eixos 
expliquem menos de 50%-60%, não existe padrão nenhum de associação entre as 
amostras ou algum problema de mensuração ou tabulação dos dados pode ter ocorrido. 
Ou ainda, este resultado pode ocorrer quando algumas variáveis apresentarem valores 
muito grandes, que são uma ou duas ordens de magnitude maior que os outros valores 
(comparado entre as demais varáveis). 

Outro resultado deste processo é o cálculo dos autovetores (eigenvectors) para 
cada eixo da PCA. Cada autovetor é composto de valores chamados de carga (loadings) 
dos componentes para aquele eixo. Estes loadings podem ser considerados uma medida 
da importância relativa de cada variável no eixo da PCA. O sinal negativo ou positivo 
apenas indica se aquela variável está associada positiva ou negativamente com este eixo, 
portanto as variáveis com sinais diferentes são inversamente correlacionadas entre si. 

Finalmente são listados os escores (similar às coordenadas cartesianas) de cada 
ponto amostral nos novos eixos gerados pela PCA. Através destes escores, os locais 
podem ser plotados em um diagrama de dispersão (scatterplot), no qual geralmente 
utilizam-se apenas os dois primeiros eixos da PCA. 

Neste caso especifico, a PCA serviu para hierarquizar os indicadores que 
compunham o índice de qualidade ISA para o município de Bauru. A análise foi realizada 
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considerando os grupos de categorias: 
• Salubridade Positiva (Cor Azul): 85% < ISA do Setor ≤ 100% 
• Salubridade Moderada (Cor Amarela): 70% ≤ ISA do Setor ≤ 85% 
• Salubridade Insatisfatória (Cor vermelha): ISA do Setor ≤ 70% 

Em cada grupo (situação) procurou-se identificar, de forma hierárquica, os 
indicadores que geraram a tendência final. Em outras palavras, procurou-se saber quais 
indicadores foram decisivos para enquadrar determinado setor em uma das três 
categorias, a saber Situação de Salubridade Positiva, Moderada ou Insatisfatória. 

A categoria Insatisfatória será mais profundamente discutida, com detalhamento em 
nível de setor censitário e com indicações no mapa. Optou-se por esta forma de 
discussão por considerar que o princípio do estabelecimento da situação de salubridade 
ambiental constitui um primeiro passo para a tomada de decisões no âmbito municipal. 
Ou seja, a intenção é enumerar prioridades, informando os setores mais vulneráveis, os 
indicadores responsáveis e as ações que precisam ser contempladas para a melhoria das 
condições destes setores, com reflexos diretos em toda a área de entorno dos mesmos. 

A apresenta de forma ilustrativa a situação de salubridade ambiental para cada 
setor do município. 

10.4.2.1. ISA SetoresSHS 

Foram identificados 17 Setores Censitários com índice de salubridade ambiental – 
ISA classificados como insatisfatório, caracterizado pela média ponderada entre os 
indicadores de: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta de resíduos 
sólidos, sócio-economia, controle de vetores, ocorrência do Achatina fulica e de erosão. 

A identificação dos bairros foi realizada visualmente por meio de mapa fornecido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru, contendo o arruamento e o nome dos bairros do 
município, onde foram inseridos os limites dos setores censitários visando a 
compatibilização das duas subdivisões do município. 

Observa-se que muitos setores censitários estão localizados entre dois ou mais 
bairros dificultando a correlação entre estas divisões. Dos 17 Setores Censitários foi 
possível identificar preliminarmente apenas 2 bairros: Parque Jaraguá e Vila Aviação. 
Após a análise dos indicadores que compõem o ISA Setores será apresentada uma 
avaliação da localização dos setores prioritários com maior detalhamento. 



                                               

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

199

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 96 - Bairros e ISA Setores 
Código Ident. Setor Censitário Bairro ISA Setores 

350600305000411  38% 
350600305000158  43% 
350600305000460  44% 
350600305000457  44% 
350600305000383  45% 
350600305000446 Vila Aviação 47% 
350600305000306  55% 
350600305000123  57% 
350600305000445  58% 
350600305000275 Pq Jaraguá 60% 
350600305000416  60% 
350600305000449  61% 
350600305000398  62% 
350600305000043  65% 
350600305000441  67% 
350600305000456  68% 
350600305000326  71% 

 
Figura 23 - ISA SETORESSHS 
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A Figura 23 mostra o local de ocorrência das faixas de classificação do ISA 
SetoresSHS, e por meio desta pode-se observar que os setores com ISA inferior à 70%, 
categorizados como Insatisfatório, estão localizados em sua maioria em áreas distantes 
do centro urbanizado (ver Figura 24) em áreas de grande extensão e como mostra a 
Figura 25 a seguir são áreas com baixa densidade populacional. 

 
Figura 24 - Situação dos Setores Urbanos (IBGE) 
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Figura 25 - Densidade Populacional por Setor Censitário 

 
A seguir serão apresentados os resultados desagregados por indicadores, sendo 

que os indicadores utilizados na composição do Índice de Salubridade Ambiental de 
Bauru foram: Indicador de Abastecimento de Água (IAB.SHS),Indicador de Esgotos 
Sanitários (IES.SHS), Indicador de Resíduos Sólidos (IRS.SHS), Indicador Específico de 
Processos Erosivos (IER.SHS), Índice de Controle de Vetores (ICV.SHS), Indicador de Espécies 
Invasoras – Achatina Fulica (IAF.SHS), Indicador Sócio-Econômico (ISE.SHS). 

a) Abastecimento de Água 
Para o indicador de abastecimento de água, observam-se 18 Setores Censitários 

com ISA Insatisfatório, sendo que destes 8 apresentam Índice de 0%, que caracteriza 
ausência de rede de abastecimento de água no local. Observa-se ainda que apenas um 
bairro foi identificado a partir dos setores censitários, denominado Vila Aviação. 
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Quadro 97 - Bairros e Indicador de Abastecimento de Água 
Código Ident. Setor Censitário Bairro I ab 

350600305000050   0% 
350600305000051   0% 
350600305000055   0% 
350600305000248   0% 
350600305000451   0% 
350600305000454   0% 
350600305000458   0% 
350600310000002   0% 
350600305000446 Vila Aviação 3% 
350600305000449   3% 
350600305000411   5% 
350600305000457   14% 
350600305000460   17% 
350600305000445   20% 
350600305000383   50% 
350600305000261   62% 
350600305000456   63% 
350600305000158   70% 

 
A Figura 26 apresenta a localização dos setores censitários identificados por faixa 

do Indicador de Abastecimento de Água, um dos componentes do ISA SetoresSHS que 
possui peso de 20% do total deste, na ponderação atribuída no estudo do índice para o 
município de Bauru. O cálculo deste indicador baseia-se no número de domicílios 
atendidos pelo serviço e o número total de domicílios. 

Assim como observado no ISA SetoresSHS o indicador de abastecimento de água 
considerado como Insatisfatório concentra-se em áreas afastadas e com baixa densidade 
populacional (grandes extensões e pequena quantidade de habitantes). 
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Figura 26 - Indicador de Abastecimento de Água 

 

b) Esgoto Sanitário 
O indicador relacionado ao esgotamento sanitário está abaixo do valor satisfatório 

para 25 Setores Censitários no município de Bauru. E os bairros identificados a partir dos 
setores foram: Parque Jaraguá, Vila Aviação, Vila Santa Terezinha e Santa Edwiges. Para 
este indicador 7 setores censitários foram caracterizados com ausência do atendimento 
pelos serviços de esgotamento sanitário. 
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Quadro 98 - Bairros e Indicador de Esgoto Sanitário 
Código Ident. Setor Censitário Bairro I es 

350600305000050   0% 
350600305000051   0% 
350600305000055   0% 
350600305000123   0% 
350600305000158   0% 
350600305000248   0% 
350600305000452   0% 
350600305000456   4% 
350600305000306   5% 
350600305000449   9% 
350600305000441   12% 
350600305000457   14% 
350600305000460   17% 
350600305000043   17% 
350600305000383   18% 
350600305000411   18% 
350600305000451   35% 
350600305000275 Parque Jaraguá 36% 
350600305000416   46% 
350600305000446 Vila Aviação 47% 
350600305000398   58% 
350600305000445   60% 
350600305000289   62% 
350600305000444 Vila Santa Terezinha 62% 
350600305000422   66% 
350600305000128 Santa Edwiges 70% 

 
A Figura 27 apresenta os setores censitários por faixas para o indicador de esgoto 

sanitário, composto pelo número de domicílios atendidos por rede coletora de esgoto e/ou 
tanques sépticos em relação ao total de domicílios, a ponderação para este indicador 
também foi de 20% do total do ISA SetoresSHS. Assim como apresentado em relação ao 
abastecimento de água, o esgotamento sanitário está deficiente nas áreas afastadas do 
centro, e em pequenas áreas próximas aos locais urbanizados. 

Destaca-se que este indicador não considera o nível de tratamento do esgoto 
coletado, pois o município de Bauru não possui este serviço. Contudo é importante que 
sejam definidas medidas e ações que levem em consideração este fato. 
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Figura 27 - ISA – Indicador de Esgoto Sanitário 

 

c) Coleta de Resíduos Sólidos 
O indicador referente à coleta de resíduos sólidos foi classificado como insatisfatório 

em 18 setores censitários e 2 bairros do município: Vila Aviação e Parque Jaraguá, sendo 
que 5 dos setores censitários não possuem serviço de coleta. 

O cálculo deste indicador foi realizado com base no número de domicílios atendidos 
pelo número total de domicílios existentes por setor censitário e este corresponde a 20% 
do total do ISA SetoresSHS, na ponderação de valores para composição do índice para 
Bauru. 
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Quadro 99 - Bairros e Indicador de Resíduos Sólidos 
Código Ident. Setor Censitário Bairro I rs 

350600305000050   0% 
350600305000051   0% 
350600305000055   0% 
350600305000248   0% 
350600310000002   0% 
350600305000158   2% 
350600305000411   5% 
350600305000457   14% 
350600305000460   17% 
350600305000446 Vila Aviação 19% 
350600305000383   20% 
350600305000416   29% 
350600305000445   40% 
350600305000398   42% 
350600305000043   47% 
350600305000123   51% 
350600305000306   56% 
350600305000275 Pq Jaraguá 59% 

 
A Figura 28 identifica os setores censitários do município de Bauru por faixa 

correspondente ao indicador de resíduos sólidos, conforme classificação do ISA. 
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Figura 28 ISA – Indicador de Resíduos Sólidos 

 
Para os indicadores apresentados até o presente momento pode-se verificar que a 

ausência de atendimento aos moradores pelos serviços de água, esgoto e coleta de 
resíduos ocorre principalmente em bairros distantes do centro urbanizado, reafirmando a 
necessidade de planejamento da expansão do município, evitando a ocupação de áreas 
cada vez mais afastadas que oneram a implementação da infra-estrutura necessária. 
Observam-se também pequenas áreas próximas ao centro urbanizado com deficiências 
nos serviços de saneamento, podendo estar relacionado à locais de baixa densidade 
populacional, loteamentos irregulares que não atendidos pela rede de infra-estrutura. 

Como diagnosticado no relatório o município de Bauru tem sofrido com a ausência 
de planejamento da expansão urbana, a ausência de infra-estrutura e ocupação de 
algumas áreas é agravante dos processos erosivos observados na região e das 
condições de saúde pública da população do entorno destas áreas., caracterizando a 
importância dos indicadores de saneamento e a proposição de medidas para melhorar os 
aspectos identificados por estes. 

d) Indicadores Sócio-Econômicos 
O indicador referente aos aspectos sócio-econômicos está classificado como 

insatisfatório para 348 Setores Censitários do município de Bauru, este índice é composto 
por indicadores de renda e educação. Os 49 bairros identificados foram: 
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Altos da Cidade Centro da Cidade 

Vila Ipiranga Jardim Prudência 
Jardim Carolina Jardim Estoril 
Jardim Europa Jardim Gaivota 
Jardim Jussara Jardim Marambá 

Jardim Redentor Jardim Bela Vista 
Jardim Ferraz Jardim Gerçon França 
Jardim Godoy Jardim Petrópolis 

Jardim Solange Núcleo Geisel 
Núcleo Bauru 2000 Núcleo Bauru 2001 
Núcleo Gasparini Parque Roosevelt 

Parque Bauru Pousada da Esperança II 
Pousada da Esperança Parque das Nações 

Parque Jaraguá Parque Paulista 
Parque Vista Alegre Santa Cecília 

Santa Edwiges Santa Luzia 
Vila Souto Vila Engler 

Vânia Maria Vila Aviação 
Vila Dutra Vila Falcão 

Vila Independência Vila Industrial 1 
Vila Lemos Vila Nipônica 

Vila Nova Esperança Vila Paraíso 
Vila Santa Terezinha Vila Santista 

Vila Seabra  
A Figura 29 apresenta todos os setores censitários diagnosticados por faixa 

correspondente ao Indicador Sócio-Econômico. Observa-se que grande parte do 
município encontra-se na faixa Insatisfatório para este indicador, com valores inferiores a 
70%. 
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Figura 29 ISA – Indicadores Sócio-Econômicos 

 
O indicador sócio-econômico é composto por um indicador de renda (distribuição de 

renda e renda média) e educação (população sem nível de escolaridade e com nível até 
1º Grau). O peso deste indicador no total do ISA SetoresSHS é de 10%. 

e) Controle de Vetores 
O índice de controle de vetores de doenças considerou a ocorrência de casos de 

Leptospirose, Leishmaniose e Dengue no município de Bauru. Foram identificados 25 
setores censitários, destes podem ser observados 6 bairros distintos: Centro da Cidade, 
Jardim Estoril, Parque Roosevelt, Jardim Carolina, Parque Bauru e Parque Jaraguá. 

 
Quadro 100 - Bairros e Indicador de Controle de Vetores 

Código Ident. Setor Censitário Bairro I cv 

350600305000314   60% 
350600305000349   60% 
350600305000316 Pq Jaraguá 64% 
350600305000007 Centro da Cidade 67% 
350600305000008   67% 
350600305000021 Centro da Cidade 67% 
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350600305000023   67% 
350600305000024 Centro da Cidade 67% 
350600305000025 Centro da Cidade 67% 
350600305000026 Centro da Cidade 67% 
350600305000027 Jardim Estoril 67% 
350600305000220 Pq Jaraguá 68% 
350600305000275 Pq Jaraguá 68% 
350600305000276 Pq Jaraguá 68% 
350600305000277 Pq Jaraguá 68% 
350600305000278 Pq Jaraguá 68% 
350600305000279 Pq Jaraguá 68% 
350600305000282 P. Roosevelt 68% 
350600305000317 Pq Jaraguá 68% 
350600305000370 J.Carolina 69% 
350600305000371 J.Carolina 69% 
350600305000372 J.Carolina 69% 
350600305000403 J.Carolina 69% 
350600305000404   69% 
350600305000405 Parque Bauru 69% 

 
A Figura 30 apresenta as faixas de domínio do indicador de controle de vetores, 

podendo-se observar que o foco de ocorrência das doenças consideradas neste indicador 
está concentrado em alguns pontos do município, sendo que há 3 pontos mais críticos, 
com valores inferiores a 70% e setores adjacentes na faixa de 70 a 85%. A visualização 
no mapa dos focos de ocorrência das doenças é essencial para a proposição de medidas, 
tanto para as áreas de risco de agravos, como áreas dos arredores que podem ser 
afetadas por problemas das áreas de risco, ou seja, áreas potencialmente em risco. 
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Figura 30 - ISA – Indicador de Controle de Vetores 

 
O ISA SetoresSHS Bauru considerou ainda 2 índices específicos para o município, 

sendo eles: Indicador de Achatina Fulica e Indicador de Processos Erosivos. 

f) Indicador de Achatina Fulica 
O indicador de ocorrência do Achatina Fulica identificou 223 setores censitários. O 

cálculo do Índice de Salubridade Ambiental utiliza este indicador sendo que o peso 
definido para o município de Bauru foi de 5% do total do índice. 

Os 38 bairros identificados a partir deste indicador foram: 
Altos da Cidade Centro da Cidade 

Jardim Prudência Jardim Estoril 
Jardim Europa Jardim Flórida 
Jardim Gaivota Jardim Jussara 

Jardim Marambá Jardim Redentor 
Jardim Bela Vista Jardim Godoy 
Jardim Petrópolis Jardim Solange 
Parque Roosevelt Parque Bauru 

Pousada da Esperança II Pousada da Esperança 
Parque Jaraguá Parque Paulista 
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Parque Vista Alegre Parque das Camélias 
Santa Edwiges Santa Luzia 

Vila Souto Vila Engler 
Vânia Maria Vila Cardia 
Vila Dutra Vila Falcão 

Vila Industrial 1 Vila Lemos 
Vila Nipônica Vila Nova Esperança 
Vila Paraíso Vila Santista 
Vila Seabra Vila Universitária 

Diferentemente dos indicadores apresentados até o presente momento, o indicador 
de ocorrência do Achatina Fulica corresponde a apenas duas categorias, 0% (onde se 
identificaram a presença do Caramujo Africano) e 100% (setores onde não houve 
cadastro da ocorrência destes). 

A Figura 31 apresenta os resultados para o indicador de Achatina Fulica por setor, 
observa-se que praticamente em metade dos setores verificaram-se sua presença e estes 
se concentram nas áreas próximas ao centro urbanizado do município. 

 
Figura 31 - ISA - Indicador Específico – Achatina Fulica 
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g) Indicador de Processos Erosivos 
O indicador de ocorrência de processos erosivos contém 26 setores censitários 

classificados como Insatisfatório e os 8 bairros identificados a partir dos setores foram: 
• Parque Bauru; 
• Núcleo Gasparini; 
• Ipiranga; 
• Santa Edwiges; 
• Pousada da Esperança II. 

Este indicador é composto pela área erodida identificada e o volume erodido, e 
corresponde à 15% do total do ISA Setores. 

Quadro 101 - Bairros e Indicador de Processos Erosivos 
Código Ident. Setor Censitário Bairro I er 

350600305000426 Parque Bauru 5% 
350600305000228   8% 
350600305000327   8% 
350600305000122   11% 
350600305000323 Núcleo Gasparini 12% 
350600305000162 Ipiranga 16% 
350600305000209   16% 
350600305000202   19% 
350600305000126 Sta Edwiges 22% 
350600305000349   29% 
350600305000326   29% 
350600305000089   35% 
350600305000128 Sta Edwiges 37% 
350600305000306   38% 
350600305000355   40% 
350600305000398   43% 
350600305000295   43% 
350600305000397   49% 
350600305000394 Pousada da Esperança II 51% 
350600305000314   51% 
350600305000204   53% 
350600305000272   54% 
350600305000305   57% 
350600305000121   58% 
350600305000416   64% 
350600305000203   69% 

 
A Figura 32 apresenta as áreas com ocorrência de processos erosivos no município 

por classe, sendo que a classe 0-70% mostra as áreas com processos erosivos de maior 
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porte, 70-85% processos de pequeno porte e superior a 85% áreas sem fenômenos de 
erosão identificados. 

Observa-se pela ilustração que apenas um setor censitário apresentou processo 
erosivo de pequeno porte, e que a maior parte da área coberta pelo Censo não possui 
fenômenos identificados de erosão. Contudo, os 25 setores que foram classificados como 
insatisfatório possuem erosões de grande porte, sendo considerado um valor significativo, 
principalmente devido às conseqüências. 

 
Figura 32 - ISA – Indicador de Processos Erosivos 

 
Apresentam-se a seguir as áreas consideradas Insatisfatórias pelo Índice de 

Salubridade Ambiental (0-70%) e os indicadores desagregados para cada setor censitário, 
permitindo-se a visualização de quais os aspectos que devem ser considerados como 
prioritários para cada setor. 
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Quadro 102 Indicadores Desagregados para Setores Censitários com ISA Setores inferior a 70% 
Código I.ab I.es I.rs I.se I.cv I.af I.er Localização Observação 

350600305000411 5% 18% 5% 30% 100% 100% 100% Residencial Villagio Área extensa, distante e 
provavelmente pouco urbanizada 

350600305000158 70% 0% 2% 43% 92% 0% 100% Jardim Aeroporto - Residencial Tivoli 
e Parque das Nações Próximo ao Córrego Água da Ressaca

350600305000460 17% 17% 17% 39% 100% 100% 100% Sem nome Loteamento, distante 
350600305000457 14% 14% 14% 60% 100% 100% 100% Sem nome Pequena área, afastada 

350600305000383 50% 18% 20% 30% 97% 0% 100% Paineiras, Residencial Villagio, Jardim 
Europa Próximo a córrego 

350600305000446 3% 47% 19% 30% 100% 100% 100% Área Rural  Pouco urbanizada 
350600305000306 95% 5% 56% 34% 100% 100% 38% Jardim Vitória Pequena área, afastada 
350600305000123 100% 0% 51% 34% 88% 0% 100% Jardim Prudência Próximo ao Córrego da Grama 

350600305000445 20% 60% 40% 50% 87% 100% 100% Área Rural - Cortada pelo Ribeirão 
Vargem Limpa pouco urbanizada 

350600305000275 93% 36% 59% 2% 68% 0% 100% Parque Jaraguá - Vila Industrial e 
Nova Esperança Próximo ao Córrego, não urbanizado  

350600305000416 77% 46% 29% 51% 100% 100% 64% Parque Giansante - Jardim Chapadão 
– Jardim Mendonça Área Grande e Pouco urbanizada 

350600305000449 3% 9% 97% 94% 100% 100% 100% Sem Nome - Loteamento Distante do centro urbanizado 

350600305000398 74% 58% 42% 64% 95% 100% 43% Distrito Industrial Área extensa, provavelmente pouco 
urbanizada 

350600305000043 94% 17% 47% 43% 88% 100% 100% Vila Pacífico - Jardim Vânia Maria Próximo ao Córrego da Grama 
350600305000441 72% 12% 87% 28% 100% 100% 100% Vila Aimorés e Distrito Industrial II Distante do centro urbanizado 

350600305000456 63% 4% 88% 72% 100% 100% 100% Vale do Igapó Área urbanizada, muito distante do 
centro 

350600305000326 90% 91% 83% 39% 97% 0% 29% Parque Jaraguá e Parque Santa 
Edwirges Área urbana 

Total 9 16 13 15 1 5 4 -- -- 
% 53% 94% 76% 88% 6% 29% 24% -- -- 
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Em 94% (16 dos 17) dos setores censitários o indicador de esgotamento sanitário. 
Na seqüência aparecem os indicadores sócio-econômicos de renda e educação, coleta de 
resíduos e abastecimento de água. Os indicadores referentes à Achatina Fulica, 
ocorrência de erosão e Controle de Vetores tiveram a menor ocorrência entre os demais, 
(5, 4 e 1 dos 16 setores, respectivamente), apresentaram baixo índice de satisfação com 
relação à estes problemas. 

Com relação às áreas de ocorrência dos setores censitários pode-se relacioná-los à 
locais de baixa densidade populacional, distância do centro urbanizado do município e 
proximidade à corpos d’água. Como demonstra o quadro o caráter social e econômico é 
preponderante. 

Em alguns casos a ausência dos serviços de saneamento (água, esgoto e coleta de 
resíduos) pode ocorrer devido à distância dos locais identificados. O município de Bauru 
caracteriza-se por uma urbanização extremamente espalhada o que dificulta o 
atendimento de alguns locais pelo sistema de redes de abastecimento de água e coleta 
de esgoto, considerando o custo da ampliação destas redes para áreas de baixa 
densidade populacional. 

O quadro a seguir mostra algumas informações do censo IBGE com relação aos 
Setores Censitários considerados Insatisfatórios na ponderação do ISA. Observa-se por 
meio destes dados que a área total dos setores é muito extensa (aproximadamente 22% 
da área total do município de Bauru), porém o número de pessoas cadastradas que 
habitam as áreas é extremamente pequena, comparada à população total do município 
(cerca de 1,2% da população residente no município). 
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Quadro 103 - Informações do IBGE com relação aos Setores Censitários (ISA – Setores inferior a 70%) 
Código Área Situação Tipo de Setor População (IBGE) Densidade Populacional (hab/km²) 

350600305000411 2,43 Área não urbanizada Comum ou não especial 83 34,10 
350600305000158 0,14 Área urbanizada Esp. aglomerado subnormal 218 1587,90 
350600305000460 0,38 Rural exclusive aglomerado Esp. asilos, orfanatos, conventos, hospitais, etc 171 451,76 
350600305000457 0,64 Urbanizada isolada Comum ou não especial 86 134,02 
350600305000383 0,15 Área urbanizada Esp. aglomerado subnormal 187 1282,42 
350600305000446 9,61 Área não urbanizada Comum ou não especial 132 13,73 
350600305000306 0,02 Área urbanizada Esp. aglomerado subnormal 284 16329,35 
350600305000123 0,02 Área urbanizada Esp. aglomerado subnormal 145 7976,02 
350600305000445 3,84 Área não urbanizada Comum ou não especial 30 7,81 
350600305000275 0,13 Área urbanizada Esp. aglomerado subnormal 1010 7944,90 
350600305000416 2,81 Área urbanizada Comum ou não especial 130 46,18 
350600305000449 0,67 Urbanizada isolada Comum ou não especial 96 142,37 
350600305000398 2,98 Área urbanizada Comum ou não especial 64 21,48 
350600305000043 0,09 Área urbanizada Esp. aglomerado subnormal 307 3433,75 
350600305000441 2,66 Área urbanizada Comum ou não especial 254 95,47 
350600305000456 4,32 Urbanizada isolada Comum ou não especial 84 19,43 
350600305000326 1,18 Área urbanizada Comum ou não especial 530 449,13 
Área total dos Setores 32,07     3811  
Área Total do Município 143,53     310611  
% 22,35%     1,23%  

Fonte: ISA Setores SHS 
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Com relação ao número de setores por tipo e por situação identificada no Censo 
IBGE, observa-se que a maioria trata-se do tipo Comum ou não especial e a Situação 
mais recorrente é Área Urbanizada. Os quadros a seguir mostram o número de setores 
por tipo e por situação, respectivamente. 

Quadro 104 - Tipo de Setor 
Tipo de Setor Número 

Comum ou não especial 10 
Esp. aglomerado subnormal 6 
Esp. asilos, orfanatos, conventos, hospitais, 
etc 1 

 
Quadro 105 - Situação do Setor 

Situação Número 
Área urbanizada 10 
Área não urbanizada 3 
Urbanizada isolada 3 
Rural exclusive aglomerado 1 

 
Com relação aos indicadores relacionados à saúde pública (Controle de Vetores) e 

infestação por Achatina Fulica, apesar de não terem sido preponderantes na priorização 
dos setores censitários continuam sendo alvos importantes de medidas de controle, 
prevenção e principalmente erradicação. 

Os vetores de doenças como a Dengue, Leishmaniose e Leptospirose podem 
alastrar-se pelo município caso não sejam previstas medidas para controle destas pragas 
urbanas. E a ocorrência de Achatina Fulica pode ocasionar um desequilíbrio ambiental 
atacando plantações de subsistência e podendo causar danos à saúde humana.  

O caramujo-gigante-africano pode hospedar o verme Angiostrongylus costaricensis, 
causador da angiostrongilíase abdominal, doença grave com centenas de casos já 
reportados no Brasil. Esta doença pode resultar em óbito por perfuração intestinal, 
peritonite e hemorragia abdominal e há possibilidade de se tornar uma endemia rural e 
urbana, segundo dados do sr. Celso do Lago Paiva, Analista Ambiental do Parque 
Nacional da Serra do Cipó em MG – IBAMA (1999). 

A seguir apresentam-se os resultados da quantificação de área e população 
afetada pelos problemas caracterizados pelos indicadores desagregados do ISA Setores. 

O Quadro 106 apresenta os valores obtidos de população e área do município 
afetados pelos problemas caracterizados pelos indicadores que compõem o ISA 
SetoresSHS classificados como Insatisfatório. 
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Quadro 106 - Quantificação de Pessoas e Área afetada identificada pelo Setor 
Censitário afetada por problemas – Indicadores ISA desagregados 

(INSATISFATÓRIO) 

0-70 População 
Urbana 

População 
não 

urbanizada, 
isolada ou 

rural 

População 
Total % do Total Área 

Urbana Área Rural Área Total % do Total

ÁGUA 1380 1180 2560 0,82% 0,33 29,75 30,08 20,96% 
ESGOTO 5455 1104 6559 2,11% 9,98 26,50 36,48 25,42% 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 2965 524 3489 1,12% 6,34 17,21 23,55 16,41% 

SÓCIO-
ECONÔMICO 253098 1142 254240 81,85% 88,09 27,60 115,69 80,60% 

CONTROLE 
VETORES 18677 0 18677 6,01% 3,61 0,00 3,61 2,52% 

ACHATINA 
FULICA 150834 0 150834 48,56% 42,29 0,00 42,29 29,46% 

EROSÃO 18022 0 18022 5,80% 19,45 0,00 19,45 13,55% 

 
O gráfico a seguir mostra os percentuais de população e área obtidos na classe 

insatisfatório dos indicadores ISA SetoresSHS. 
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Gráfico 4 - Percentual de Área e População afetada pelos problemas identificados 
pelo ISA – INSATISFATÓRIO 

 
Observa-se pelo gráfico acima, obtido por meio dos valores apresentados no 

Quadro 106, o percentual de população do total residente no município de Bauru e a 
soma das áreas dos setores censitários afetados por cada um dos aspectos mensurados 
pelos indicadores desagregados do ISA SetoresSHS e classificados como Insatisfatório, 
segundo convenção adotada para o índice. O indicador referente aos problemas 
socioeconômicos, composto por dados de renda e educação da população, obtidos pelo 
IBGE, apresenta os maiores valores, atingindo cerca de 80% do total da área e da 
população. Na seqüência, destaca-se o indicador do Achatina Fulica que provoca danos 
à aproximadamente 50% da população total e 30% da área urbana do município. 

Os indicadores de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e de Resíduos 
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Sólidos e de Erosão abrangem entre 19 e 25% da área urbana de Bauru, e apenas 1 a 
6%, aproximadamente da população. 

O Quadro 107 apresenta os valores obtidos de população e área do município 
afetados pelos problemas caracterizados pelos indicadores que compõem o ISA 
SetoresSHS classificados como Moderado. 

Quadro 107 - Quantificação de Pessoas e Área afetada identificada pelo Setor 
Censitário afetada por problemas – Indicadores ISA desagregados (MODERADO) 

70-85 População 
Urbana 

População 
não 

urbanizada, 
isolada ou 

rural 

População 
Total 

% do 
Total 

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Área 
Total 

% do 
Total 

ÁGUA 1313 191 1504 0,48% 10,34 2,95 13,28 9,25%
ESGOTO 4129 68 4197 1,35% 5,18 0,26 5,44 3,79%
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 3719 403 4122 1,33% 7,30 4,44 11,74 8,18%
SÓCIO-
ECONÔMICO 20116 178 20294 6,53% 4,07 4,78 8,85 6,17%
CONTROLE 
VETORES 37890 0 37890 12,20% 9,79 0,02 9,81 6,84%
ACHATINA 
FULICA 0 0 0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
EROSÃO 1727 0 1727 0,56% 3,75 0,00 3,75 2,61%
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Gráfico 5 - Percentual de Área e População afetada pelos problemas identificados 
pelo ISA – MODERADO 

Esta classe apresenta os menores valores para a área e a população verificados no 
município Bauru, sendo que se destacam o percentual de população dos indicadores de 
Controle de Vetores e Socioeconômico, como os mais afetados, com valores de 12 e 6%, 
respectivamente, do total da população do município. 

Com relação à área atingida os indicadores de Abastecimento de Água, Coleta de 
Resíduos Sólidos, Socioeconômico e de Controle de Vetores apresentam maiores 
percentuais, aproximadamente 9, 8, 7 e 6% para cada um dos indicadores citados, 
respectivamente. 

O Quadro a seguir apresenta os valores obtidos de população e área do município 
afetados pelos problemas caracterizados pelos indicadores que compõem o ISA 
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SetoresSHS classificados como Satisfatório. 
Esta classe demonstra a população e área do município com melhores condições 

de salubridade mensuradas pelos indicadores do ISA, sendo que os índices calculados 
são superiores a 85% de satisfação. 

Quadro 108 - Quantificação de Pessoas e Área afetada identificada pelo Setor 
Censitário afetada por problemas – Indicadores ISA desagregados 

(SATISFATÓRIO) 

85-100 População 
Urbana 

População 
não 

urbanizada, 
isolada ou 

rural 

População 
Total 

% do 
Total 

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Área 
Total 

% do 
Total 

ÁGUA 306482 45 306527 98,69% 93,23 0,35 93,59 65,20%
ESGOTO 299591 244 299835 96,53% 88,73 6,30 95,03 66,21%
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 302491 489 302980 97,54% 90,26 11,40 101,66 70,83%
SÓCIO-
ECONÔMICO 35341 96 35437 11,41% 11,73 0,67 12,41 8,65% 
CONTROLE 
VETORES 251691 982 252673 81,35% 90,30 30,78 121,08 84,36%
ACHATINA 
FULICA 158341 1436 159777 51,44% 61,61 39,63 101,24 70,53%
EROSÃO 289426 1436 290862 93,64% 80,71 39,63 120,33 83,84%

O gráfico a seguir mostra as áreas e população, classificados como satisfatórios 
para cada um dos indicadores mensurados. 
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Gráfico 6 Percentual de Área e População afetada pelos problemas identificados 
pelo ISA – SATISFATÓRIO 

 
Observa-se pelo gráfico que grande parte da população é atendida pelos serviços 

de água, coleta de esgoto e de resíduos sólidos. Os processos erosivos não estão 
concentrados em áreas com elevada densidade populacional, sendo que mais de 93% da 
população está em setores classificados como satisfatório. O controle de vetores é 
efetivo para cerca de 81% da população, e da Achatina Fulica para mais de 51%. 

Com relação às áreas dos setores censitários com melhores índices de 
salubridade, destacam-se o Controle de Vetores e Erosão, com mais de 84% do total, 
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seguidos pelos indicadores de Coleta de Resíduos Sólidos e Ausência de Achatina Fulica 
com mais de 70%. 

O indicador de Sócio-economia apresentou os piores valores, sendo que apenas 
11,41% da população e 8,65% da área do município encontram-se classificados como 
satisfatório nos aspectos de renda e educação. 

10.4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A desigualdade das condições de vida, aliada aos grandes contingentes 
populacionais nos principais centros urbanos, traz importantes desafios às políticas 
públicas estaduais e municipais, especialmente no combate à pobreza. 

A segregação de serviços públicos determina um padrão de crescimento das 
cidades que, ao longo dos anos, não têm sido capaz de fornecer a parcelas significativas 
de suas populações os benefícios do desenvolvimento. Esse cenário é observado, em 
maior ou menor escala, em todo o Brasil e na América Latina, sobretudo nos grandes 
centros urbanos. Segundo a Fundação SEADE (2005), a Região Metropolitana de São 
Paulo é exemplo emblemático desse processo de desenvolvimento concentrador e 
excludente. Responsável por cerca de 21% da produção industrial brasileira e abrigando 
aproximadamente a metade da população paulista, essa região concentra, 
simultaneamente, áreas com padrão de vida próximo ao de países desenvolvidos e 
outras em situação de pobreza extrema, comparáveis às regiões mais pobres do Brasil. 
Já nos pequenos municípios, apesar da pobreza estar presente, principalmente no meio 
rural, esses contrastes, reveladores da grande desigualdade social que caracteriza o 
país, são menos expressivos. São nestes centros menores que os indicadores de 
qualidade ambiental, principalmente quando aplicados setorialmente, conseguem refletir, 
com um bom grau de precisão e maior veracidade, as condições de vida de seus 
munícipes. 

A atribuição de Índices de Salubridade Ambiental para os setores da malha urbana 
do município de Bauru permitiu identificar situações insatisfatórias de salubridade 
ambiental e enumerar de forma precisa (estatisticamente) os fatores socioeconômicos e 
ambientais responsáveis por esta situação. O reconhecimento das fragilidades, em 
termos qualitativos e quantitativos, representa valiosa ferramenta em políticas públicas. 
De posse dessas informações o poder público e a sociedade poderão envidar esforços 
para promover melhorias que refletir-se-ão no município como um todo. O saneamento 
de problemas sociais está estritamente relacionado as condições do ambiente. A reforma 
urbana, a partir das áreas mais críticas, prevê a quebra dos bolsões de miséria, o 
rompimentos da segmentação e o acesso à vida de qualidade para a população em 
geral. 
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11. DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS EROSIVOS 

11.1 PROCESSOS EROSIVOS 

11.1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo o “American Geological Institute”, a erosão é constituída pelo grupo de 
processos sob os quais o material terroso ou rochoso é desagregado, decomposto e 
removido de alguma parte da superfície terrestre. A água é o agente mais importante, 
pelo poder desagregador e como transportador dos sedimentos. 

11.1.1.1. Tipos de Erosão 

Existem vários tipos de erosão: 
• erosão laminar; 
• erosão linear 

– em sulcos 
– em ravinas 

• boçorocas. 

a) Erosão Laminar 
O escoamento das águas da chuva pode formar apenas pequenos filetes 

generalizados em extensas áreas, que provoca a erosão hídrica denominada, por 
diversos autores, laminar (BERTONI & LOMABARDI NETO, 1985) ou em lençol 
(GUERRA, 1978), ou ainda, superficial (BIGARELLA & MAZUCHOWSKI, 1985), que 
resulta na remoção progressiva e relativamente uniforme dos horizontes superficiais de 
solo. LEPSCH (1983), considera que erosão laminar significa “erosão em pequenos 
filetes interligados que não deixam marcas perceptíveis na superfície do solo”. 

A erosão laminar, muitas vezes, é difícil de ser observada. Os sinais que aparecem, 
à medida que vai se tornando mais severa, apresentam as seguintes características: o 
solo apresenta uma coloração mais clara; a produtividade vai diminuindo e observa-se o 
abaixamento da cota do terreno. 

Este processo causado pela ação da água de chuva inicia-se pela ação do impacto 
das gotas d’água na superfície do terreno, sobretudo quando desprotegido de vegetação, 
promovendo o desprendimento de partículas constituintes do solo (ELLISON, 1974; 
BERTONI & LOMBARDI, 1985). As partículas desagregadas têm seu tamanho original 
reduzido, tornando-se mais facilmente transportáveis pela enxurrada. As partículas em 
suspensão podem infiltrar-se no solo, diminuindo a sua permeabilidade e 
conseqüentemente aumentando o escoamento superficial. Dessa forma, a ação do 
impacto constitui o início de um processo erosivo em cadeia, incluindo outras formas de 
erosão. 

b) Erosão Linear 
Embora fundamentalmente determinada pela ação do homem, a erosão acelerada 

não deixa de ser condicionada pelas características naturais do meio físico, conhecidas, 
em abordagens dos processos erosivos, como fatores naturais da erosão, como a 
erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos, declividade dos terrenos etc., (BERTONI 
& LOMBARDI NETO, 1985 apud ALMEIDA FILHO, 2000) 
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A erosão por escoamento concentrado pode causar grandes incisões lineares na 
forma de sulcos, ravinas e boçorocas. Corresponde a um avançado estágio de 
degradação do solo, cujo poder destrutivo local é superior ao das outras formas, e, 
portanto, de difícil contenção (IWASA & PRANDINI, 1980). 

c) Erosão Linear em Sulcos 
Sulcos são pequenas incisões em forma de filetes muito rasos representados por 

áreas onde ocorre erosão laminar muito intensa. Este processo ocorre nas linhas de 
maior concentração das águas de escoamento superficiais, resultando em pequenas 
incisões no terreno. Os sulcos podem passar despercebidos até que comecem a interferir 
no trabalho de preparo do solo e diminuir sua produtividade. 

BIGARELLA & MAZUCHOWSKI (1985), define que a erosão em sulcos sucede a 
laminar, podendo igualmente originar-se de precipitações muito intensas. As erosões em 
sulcos são também formadas por concentrações do escoamento que podem formar 
filetes, mais ou menos profundos, em conseqüência do volume e velocidade do 
escoamento superficial (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1985). 

d) Erosão Linear em Ravinas 
A ravina é um tipo de erosão que não pode ser obliterada por operações normais 

de preparo do solo (U.S. SOIL CONSERVATION SERVICE, 1966; CAVAGUTI, 1994 e 
CANIL, 1995), sendo desencadeadas entre os eixos de drenagens associados a 
estradas, trilhas de gado e carreadores. A ravina é um sulco profundo no solo provocado 
pela ação erosiva da água de escoamento superficial concentrado, e que não pode ser 
combatido pelos métodos mais simples de conservação de solo. 

Segundo OLIVEIRA (1994), na ravina devem ser considerados mecanismos de 
erosão que envolve movimentos de massa, representados pelos pequenos 
deslizamentos que provocam o alargamento da feição erosiva e também seu avanço para 
montante. As ravinas são normalmente de forma alongada, mais compridas do que largas 
e com profundidades variáveis, normalmente inferiores a dez metros. Raramente são 
ramificadas, e não chegam a atingir o nível d'água subterrânea. 

e) Erosão em Boçorocas 
Finalmente, o progresso do ravinamento atinge um limiar que é o freático. Nesta 

etapa, intervêm processos ligados à circulação das águas de subsuperfície, fazendo com 
que o ravinamento atinja grandes dimensões e passe a ser denominada erosão em 
boçoroca. As boçorocas são interpretadas como as formas erosivas mais drásticas, 
observando-se normalmente a ação de águas de superfície. 

A bibliografia é quase unânime em associar o surgimento das boçorocas a 
alterações no equilíbrio morfo-hidro-pedológico, causado por intervenção humana, 
especialmente através do desmatamento, atividades agrícolas e urbanas (PONÇANO & 
PRANDINI, 1987). 

A boçoroca manifesta-se como um fenômeno de ruptura de equilíbrio do meio 
ambiente, decorrente da transformação drástica da paisagem, por eliminação da 
cobertura natural e introdução de novas formas de uso do solo (IPT, 1995). 

A grande maioria de trabalhos sobre as boçorocas mostra sua ocorrência associada 
a formações sedimentares arenosas (SETZER, 1949; PRANDINI, 1974; VIEIRA, 1978; 
FURLANI, 1980; RODRIGUES, 1982; IPT, 1986; DAEE, 1989). O surgimento dos 
processos erosivos lineares em sedimentos arenosos deve-se, segundo esses trabalhos, 
ao fato dessas formações apresentarem, em geral, descontinuidades litológicas, o que 
favorece o desenvolvimento de solos de textura média e arenosa e o aprofundamento da 
alteração e coesão (SALOMÃO, 1994). 

Segundo a classificação de FREIRE (1965), as boçorocas estão enquadradas em 
movimentos de massas, onde se caracterizam por movimentos e causas múltiplas pela 
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ação de vários agentes simultâneos ou sucessivos. São ravinas profundas de erosão que 
se originam preferencialmente ao longo de linhas de drenagem, desenvolvendo-se tanto 
em solo coluvial/aluvial, como em solo residual, em encostas naturais. 

É fundamental assinalar que a ação das águas subterrâneas, a despeito de ser 
decisiva na evolução das formas erosivas conhecidas no Brasil como boçorocas, como 
destacado há décadas por diversos autores, não tem sido tomada na devida conta na 
concepção da grande maioria das obras de correção. Aliás, muitas vezes, é a própria 
erosão interna a responsável direta pela ruína precoce destas mesmas obras 
(PRANDINI, 1985 apud ALMEIDA FILHO, 2000). 

11.1.1.2. Fatores Condicionantes dos Processos Erosivos 

Os condicionantes dos processos erosivos são determinados por cinco fatores 
básicos que agem com íntima correlação, são eles (BELLINAZZI JUNIOR, et al. 1981): 

• Clima – fatores importantes: temperatura e regime pluviométrico. No 
Estado de São Paulo onde os 1300 mm de chuvas médias anuais não são 
bem distribuídos, ocorre uma concentração das chuvas no período de 
setembro a março, justamente na época em que o solo está sendo 
cultivado. Estes fatos tornam nosso clima um fator altamente favorável ao 
desencadeamento de processos erosivos; 

• Solo – é importante sua resistência à desagregação, a permeabilidade e a 
taxa de transmissão de água. No Estado de São Paulo predominam solos 
arenosos de baixa resistência à desagregação, somando 
aproximadamente 53% da área total. Por outro lado, os solos com B 
textural e os Litossolos apresentam baixa permeabilidade à água e cobrem 
34% da área total. Sendo assim, pode-se concluir que, em grandes áreas 
do Estado ocorrem solos com alta suscetibilidade à erosão; 

• Topografia – deve-se considerar de grande importância o comprimento de 
rampa e a declividade. No território paulista, os Latossolos apresentam 
declividades bastante suaves, mas, de longo comprimento de rampa, ao 
passo que os solos de B textural apresentam declividades mais 
acentuadas, mas com curto comprimento de rampa. Na região do Planalto 
Atlântico, ocorre topografia montanhosa, motivo pelo qual o solo deve ser 
mantido coberto, na sua quase totalidade, por floresta natural. O mesmo 
ocorre nas “cuestas” que separam o Planalto Ocidental da Depressão 
Periférica. KUROWSKI (1962) define que a topografia desempenha 
importante papel geológico, pois tanto mais impetuosa será a ação 
destruidora da erosão, quanto mais inclinadas forem as ruas das cidades. 
Conforme a água escoa em sua descida pelas ruas, a velocidade vai 
sendo duplicada e triplicada, desagregando as rochas, principalmente 
formações arenosas, que pela sua permeabilidade e constituição friável 
fornecem condições importantes no desencadeamento de processos 
erosivos; 

• Cobertura Vegetal – funciona como uma manta protetora, evitando a 
desagregação das partículas de solo, que é a primeira fase da erosão; 

• Manejo do Solo - a forma como se usa o solo tem grande influência no 
processo erosivo. Quando se aplicam preparos e cultivo intenso do solo 
pode-se provocar um distúrbio maior na estrutura, aparecendo a 
desagregação e/ou compactação das partículas, o que facilita 
sobremaneira a ação erosiva das águas de chuva. 

Os problemas de erosão são causados pela ação conjunta desses fatores, pois 
nenhum deles poderá, isoladamente, causar erosão. Solos com baixa permeabilidade, 
com acentuado declive e sem cobertura vegetal, podem sofrer intensa erosão, mesmo 
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que a força erosiva da chuva seja relativamente baixa. Por outro lado, uma boa cobertura 
vegetal viva e/ou morta, como no caso de uma floresta, pode praticamente eliminar a 
erosão em condições de intensas chuvas e topografia desfavorável. 

Segundo ARAÚJO (1996), são vários os fatores do meio físico de interesse à 
evolução de processos erosivos lineares, como o relevo, o tipo de solo, a cobertura do 
solo e a pluviosidade. Porém, o principal fator detonante e que agrava, sobremaneira, tais 
processos é a atividade humana. 

As principais agressões ao solo causadas pela ação antrópica são: 
• Retirada da cobertura vegetal, seguida de queimada; 
• Agricultura praticada sem conservação do solo, tais como plantio morro 

abaixo, sem rotação de cultura etc.; 
• Formação de pastos com alta densidade de animais, proporcionando um 

excessivo pisoteio em determinadas direções, formando trilhas e sulcos; 
• Divisas de propriedades, culturas, etc, perpendiculares às curvas de nível; 
• Aberturas de estradas e carreadores sem o devido cuidado na execução 

de obras de drenagem para coletar e transportar águas pluviais; 
• Execução de loteamentos sem implantação da infra-estrutura. 

11.1.1.3. Uso e Ocupação dos Solos e a Ação da Erosão 

O uso e ocupação dos solos são fatores importantes na indução dos processos 
erosivos. O desmatamento e as diferentes formas de uso e ocupação favorecem a 
passagem do solo de uma condição natural e protegida pela cobertura vegetal, para uma 
nova condição, de exposição à erosão e à degradação. 

O rápido desmatamento em razão do desenvolvimento agrícola e da urbanização 
contribuiu para destruição do equilíbrio ambiental. Em 1953, MAACK enfatizava a 
necessidade de proteger a floresta com a finalidade de minimizar os efeitos da erosão. 
LEITE (1961) também considera a interferência humana, através do desmatamento, 
como decisiva para o desenvolvimento de boçorocas. 

A quantificação do desmatamento em território paulista foi estimada por diversos 
autores, que verificam uma grande redução da vegetação natural, principalmente das 
florestas. VICTOR (1974) estimava a existência de 81,8% de cobertura exclusivamente 
florestal no início do século XIX. No ano de 1962, BORGONOVI e outros (1967) 
obtiveram apenas 13,68%. Atualmente, restam menos de 10%, sendo que as populações 
remanescentes estão restritas às áreas de relevo acidentado ou de proteção legal. 

A progressão do desmatamento no território paulista, e seu conseqüente 
desenvolvimento agropastoril propiciaram, ainda, a implantação das mais importantes 
redes viárias e urbanas do país, fato que também teve seu preço em termos de 
incremento de erosões. De modo generalizado para todo o Estado, os sistemas de 
drenagem das ferrovias também originaram numerosas ravinas e boçorocas, o mesmo 
ocorrendo com as estradas de rodagem, pavimentadas ou não. 

O processo de desmatamento foi muito rápido, provocando drásticas alterações nas 
paisagens, acarretando forte incidência de processos erosivos. 

A fase mais aguda instala-se no momento imediatamente posterior à remoção da 
cobertura natural. Sem a proteção da vegetação, o solo fica exposto ao impacto direto 
das chuvas, dos ventos e do sol. A parte superficial do solo sofre rápida degradação e 
fica exposto à desagregação e arraste das partículas, podendo observar as seguintes 
alterações: 

• variações nas precipitações; 
• dessecamento do solo; 
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• diminuição do lençol subterrâneo; 
• empobrecimento do solo; 
• córregos e rios tornam-se turvos; 
• erosão e 
• assoreamento. 

Na mata, o escoamento superficial é retido e diminuído no solo e grande 
quantidade de água é diretamente devolvida à circulação, em forma de umidade por 
evaporação e transpiração. Enquanto no desmatamento ocorre uma diminuição do 
depósito de água no solo, o que provoca escoamento superficial e subterrâneo mais 
rápido e elevado (MAACK, 1953). 

Segundo MACIEL FILHO (1994) as precipitações pluviométricas que caem sobre o 
solo se distribuem de diversos modos. Parte delas se infiltra em profundidade para 
engrossar as reservas de água subterrânea, parte retorna à atmosfera por efeito da 
evaporação e transpiração e parte escoa pela superfície. 

A destruição da cobertura vegetal influi nas alterações da velocidade e volume de 
infiltração e de escoamento superficial, colaborando para o surgimento das erosões 
lineares (PRANDINI, et al., 1982, 1976). 

VASCONCELOS SOBRINHO (1978) apud GARCIA (1985), considera que existe 
uma corrida entre a explosão demográfica e o desgaste das terras, operando em sentido 
oposto, porém, somando-se os efeitos, pois, como conseqüência da própria explosão 
demográfica, a pressão populacional sobre as áreas já ocupadas, conduzem-nas à 
deterioração cada vez mais rápida. 

O uso atual do solo se configura num leque de atividades humanas bastante 
complexas, tanto no que se refere aos tipos de intervenção humana no quadro natural, 
quanto na intensidade e magnitude das alterações provocadas. Este quadro, que se 
sobrepõe aos vestígios deixados pelos antigos usos do solo, mostra uma nítida divisão 
do território paulista entre amplos espaços agrários, de baixa densidade demográfica e 
áreas urbanas/industriais, que aglutinam mais de 90% da população. 

O crescimento sem planejamento adequado das cidades pode ser considerado o 
grande fenômeno de transformação da ocupação do solo neste final de século. 

No início, as cidades foram se implantando ao longo das ferrovias, ocupando, 
geralmente, setores de relevo suave nos interflúvios dos principais rios. Muitas vezes, os 
sítios urbanos correspondem a pequenos planaltos, como é o caso de Presidente 
Prudente, situação que se acentua nas cidades localizadas nos planaltos de Marília e 
Bauru, de Catanduva e Monte Alto. 

Às bordas desses pequenos planaltos, ocorrem relevos mais movimentados, 
mesmo escarpados, onde se colocam numerosas cabeceiras de drenagem. A expansão 
urbana, o desmatamento dessas cabeceiras e sua própria utilização como locais de 
lançamento de dejetos, resultam, inexoravelmente, em erosões lineares, inclusive 
boçorocas. 

O uso urbano, diferencia-se fortemente do uso rural. Os núcleos urbanos e, 
principalmente, as periferias são o palco dos mais intensos processos de degradação 
ambiental, onde a erosão aparece de forma intensa e acelerada. Mesmo terrenos pouco 
suscetíveis à erosão passam a desenvolver este processo em função das fortes 
modificações provocadas pelo parcelamento do solo, da implantação do sistema viário e 
da grande mobilização provocada pelos serviços de terraplanagem. As condições 
hidrológicas, já modificadas pelo desmatamento, são fortemente alteradas em função da 
impermeabilização do solo promovida pelo pavimento das ruas, telhados, pátios etc. 

As boçorocas verificadas a Oeste do Estado de São Paulo são típicas de áreas 
subtropicais, em que o equilíbrio das condições naturais foi perturbado pela atividade 
antrópica (GUIDICINI & NIEBLE, 1976). 
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RODRIGUES (1982) enumera algumas destas formas inadequadas de utilização 
dos terrenos:  

• Queimadas: os solos, com esta prática, perdem parcela significativa de 
matéria orgânica e têm suas características químicas e estruturas 
alteradas, e ficam vulneráveis aos processos erosivos; 

• Criação de gado e abertura de valos: os animais com seu pisoteio 
constante geram trilhas perpendiculares às encostas, facilitando a 
formação de canais que concentram o escoamento das águas pluviais. Os 
valos demarcadores de divisa também colaboram com a concentração do 
fluxo d’água; 

• Exploração mineral: ao ser realizada sem técnicas adequadas, por meio da 
garimpagem que é realizada sob intensa retirada de material, provoca o 
aparecimento de erosões nas depressões que se formam; 

• Desmatamento: introdução de lavoura: expondo o solo nas épocas de 
intensas chuvas, mais favoráveis ao plantio, sem cobertura vegetal, e 
assim, totalmente sem proteção, ajuda na deflagração de processos 
erosivos; 

• Instalação de núcleos urbanos: a pavimentação (diminuição da infiltração e 
aumento do escoamento superficial da água) e a falta de obras de 
drenagens ou obras inadequadas nos sítios urbanos, que aceleram os 
fenômenos erosivos. 

Os processos erosivos lineares no Estado de São Paulo coincidem, praticamente, 
com o ápice da fase de colonização da área, com o desmatamento, para o cultivo de café 
e a implantação de núcleos urbanos no início da década de 40 (IWASA & PRANDINI, 
1980). 

Estima-se que a perda de solos no Estado seja em torno de 200 milhões de 
toneladas de solo ao ano (BELLINAZZI et al., 1981). Deste total, praticamente a metade é 
associada à erosão urbana e viária e, a outra metade, ao uso rural, principalmente as 
culturas anuais. 

11.2 PROCESSOS EROSIVOS EM BAURU 

11.2.1. FATORES CONDICIONANTES 

Optou-se por segmentar a área de estudo em quatro sub-bacias hidrográficas, 
conforme mostrado no Quadro 109, no intuito de possibilitar melhor organização na 
apresentação dos resultados. 

Quadro 109 Sub-bacias de interesse e algumas características 

Sub-bacia Área 

nº. curso d’água em km² em % 

1 Ribeirão da Água Parada 360,28 97 

2 Rio Batalha  454,85 34 

3 Rio Bauru 136,66 97 

4 Ribeirão do Campo Novo 73,62 50 

total 1025,41 66 

 
O Volume de Anexos apresenta a localização da área de estudo, com a delimitação 
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das sub-bacias analisadas. 
Serão ainda analisadas as características do município quanto aos seus aspectos 

físicos para subsidiar o diagnóstico dos processos erosivos de Bauru. 

11.2.1.1. Geologia 

No município de Bauru, somente afloram as formações Adamantina e Marília. 
A Formação Adamantina (Ka) ocorre em vasta área do Oeste do Estado de São 

Paulo, constituindo os terrenos da maior parte do Planalto Ocidental, só deixando de 
aparecer nas porções mais rebaixadas dos vales dos principais rios, onde já foi removida 
pela erosão. Recobre as unidades pretéritas e é recoberta, em parte, pela Formação 
Marília e por depósitos Cenozóicos. O embaciamento da Formação Adamantina 
estendeu-se por grande parte da porção Norte da Bacia do Paraná, propiciando 
sedimentação que recobre e transgride sobre a Formação Santo Anastácio sotoposta. 

A Formação Adamantina abrange “um conjunto de fácies cuja principal 
característica é a presença de bancos de arenitos de granulação fina a muito fina, cor de 
róseo a castanho, portando estratificação cruzada, com espessuras variando entre 2 e 20 
metros, alternados com bancos de lamitos, siltitos e arenitos lamíticos, de cor castanho-
avermelhado a cinza–castanho, maciços ou com acamamento plano-paralelo grosseiro, 
freqüentemente com marcas de onda a micro estratificação cruzada” (SOARES et al. 
,1980, p. 180). São comuns ocorrências de seixos de argilito da própria unidade, cimento 
e nódulos carbonáticos. 

A Formação Marília foi descrita por SOARES et al. (1980, p. 182), que a define 
“como uma unidade composta por arenitos de grosseiros a conglomeráticos, com grãos 
angulosos, teor de matriz variável, seleção pobre, ricos em feldspatos, minerais pesados 
e minerais instáveis. Ocorre em bancos com espessura média de 1 a 2 m, maciços ou 
com acamamento incipiente, subparalelo e descontínuo, raramente apresentando 
estratificação cruzada de médio porte, com seixos concentrados nos estratos cruzados. 
São encontradas raras camadas descontínuas de lamitos vermelhos e calcários”. 

O Quadro 110 apresenta o percentual das formações geológicas em Bauru por sub-
bacia. 

Quadro 110 Distribuição percentual em área das formações geológicas por sub-
bacia7 

SUB-BACIA 
Formações Geológicas (% da área das sub-bacias)

Formação Adamantina Formação Marília 

1- Ribeirão da Água Parada 65 % 35 % 

2 - Rio Batalha 57 % 43 % 

3 - Rio Bauru 51 % 49 % 

4- Ribeirão do Campo Novo 45 % 55 % 

11.2.1.2. Geomorfologia 

As formas de relevo que ocorrem na região apresentam relações diretas com o 
desencadeamento dos processos erosivos, tanto regional, quanto local, diferenciando-se 
apenas quanto ao comportamento de cada um dos compartimentos de relevo frente aos 
processos erosivos. 

Segundo ALMEIDA FILHO (2000) na sub-bacia 1 predomina o sistema de relevo de 
                                                 
7 ALMEIDA FILHO (2000). 
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colinas amplas (85%) e uma ocorrência restrita, na área Leste, de colinas médias (15%). 
Enquanto que na sub-bacia 2 o sistema de colinas amplas predomina (66%), com 
ocorrências restritas de colinas médias (9%). Os morrotes alongados e espigões ocorrem 
a Oeste da bacia e numa área restrita na cabeceira do Rio Batalha (18%). Nas 
cabeceiras do rio Batalha ocorre o sistema de relevo de encostas sulcadas por vales sub-
paralelos (7%). Nas sub-bacias 3 e 4 basicamente ocorre o sistema de relevo de colinas 
amplas. 

Estas formas de relevo são as maiores potencializadoras dos fenômenos erosivos, 
uma vez que as rampas são relativamente longas e inclinadas, sendo freqüentes as 
áreas de cabeceiras de drenagem e as linhas preferenciais de concentração de fluxo 
d’água. 

Quadro 111 Distribuição dos Sistemas de Relevo nas Sub-bacias8 

SUB-BACIA 

Sistemas de Relevo (% da área das sub-bacias) 

colinas 
amplas

colinas 
médias*

morrotes 
alongados e 

espigões 

encostas sulcadas 
por vales Sub-

paralelos 

1- Ribeirão da 
Água Parada 85 15 -- -- 

2- Rio Batalha 66 9 8 7 

3- Rio Bauru 100 -- -- -- 

4- Ribeirão do 
Campo Novo 100 -- -- -- 

 

11.2.1.3. Pedologia 

Predominam no município de Bauru os solos muito desenvolvidos, com alteração 
pronunciada dos minerais primários, característicos de clima quente e úmido. Ocorrem 
em maior parte os Latossolos Vermelho Escuro, textura média, e Podzólicos Vermelho, 
textura arenosa/média . 

Na pesquisa desenvolvida por CAVAGUTI (1993) foi constatado na região de 
Bauru, maior tendência de erosão linear em solos Podzólicos que em Latossolos, embora 
as boçorocas de maior dimensão tenham se desenvolvido em Latossolos. 

Os Latossolos Vermelho Escuro, textura média, correspondem a solos minerais não 
hidromórficos profundos, com horizonte B latossólico de coloração vermelha (CAMARGO 
et al., 1987). A textura média relaciona-se ao material de origem, os arenitos 
pertencentes à Formação Marília e à Formação Adamantina e estes solos encontram-se 
em áreas de relevo constituído por colinas amplas ou em topos aplainados das colinas 
médias. 

No sistema de relevo de colinas amplas, as observações de campo mostram que a 
cobertura latossólica ocupa praticamente toda a vertente, desde o seu topo até a sua 
porção inferior, próxima ao fundo de vale. 

No sistema de colinas médias, sua ocorrência limita-se ao topo, mas quando é 
ligeiramente convexo, não muito estreito (SALOMÃO, 1994). São solos espessos, 
porosos e bem drenados, bastante homogêneos, facilitam a absorção e circulação das 
águas pluviais, atenuando o escoamento superficial e a conseqüente formação de 
erosões, que ocorrem quando induzidas pela ação antrópica. Em virtude da textura 

                                                 
8 Segundo ALMEIDA FILHO, 2000. 
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média, por vezes arenosa, e das longas rampas onde ocorrem estes solos, a erosão 
laminar é bastante intensa, sendo comum a formação de sulcos. Ocorrem ainda ravinas 
de grande porte e até mesmo boçorocas, quando as erosões atingem o lençol freático. 
Neste compartimento, o nível d’água subterrânea forma um lençol praticamente contínuo, 
localizado a poucos metros de profundidade, o que possibilita a formação de freqüentes 
boçorocas derivadas de ravinas mais profundas. 

Os Podzólicos Vermelho Amarelo textura arenosa/média compreendem solos 
minerais não hidromórficos com horizontes B textural (CAMARGO et al., 1987). São 
normalmente profundos, tendo como característica principal a presença de contrastes 
texturais importantes entre os horizontes A e B, com limites e transições abrúpticas, 
sempre associados a relevos de colinas médias e morrotes. Com essas características, 
os solos são altamente suscetíveis à erosão laminar e linear. A estrutura dos solos 
Podzólicos, em que o horizonte A mais arenoso se sobrepõe a um B argiloso, cria 
condições de contraste de permeabilidade, de modo que as águas da chuva concentram-
se no horizonte superior, criando condições favoráveis de erosão. 

11.2.1.4. Declividade 

A declividade é o fator topográfico mais relevante no condicionamento da gênese e 
evolução das boçorocas. De um modo geral, quanto maior for a inclinação da encosta, 
mais acentuado e volumoso será o escoamento superficial, o que acelerará os 
fenômenos erosivos (RODRIGUES, 1982). 

Com intuito de caracterizar melhor o relevo da área de estudo, foi elaborada a Carta 
de Declividade. Essa carta foi produzida por ALMEIDA FILHO (2000), utilizando-se do 
programa de Sistema de Informações Geográficas – SIG ArcInfo, versão 7.1.2 para 
ambiente Windows-NT. Neste modelo, considerou-se uma malha de amostragem (grid) 
de 100 m, as curvas de nível espaçadas de 20 m; os pontos cotados e o sentido da rede 
de drenagem foram obtidos a partir da base planialtimétrica digital na escala 1:50.000. 

As classes de declividade consideradas foram 0 a 3%, 3 a 6%, 6 a 12%, 12 a 20% 
e maior que 20%, e definidos critérios aferidos em trabalhos anteriores que se basearam 
no comportamento das feições erosivas (IPT, 1994; SALOMÃO, 1994; e RIDENTE JR. et 
al., 1995). O Volume de Anexos mostra o resultado cartográfico obtido por ALMEIDA 
FILHO (2000). 

O Quadro 112 apresenta a distribuição percentual em área das classes de 
declividade em relação a cada sub-bacia. 

Quadro 112 Distribuição percentual em área das classes de declividade nas sub-
bacias9 

SUB-BACIA 

CLASSES DE DECLIVIDADES 

(% da área das sub-bacias) 

0 a 3% 3 a 6% 6 a 12% 12 a 20% >20% 

1-Ribeirão da Água Parada 28,5 27,5 32 11 1 

2-Rio Batalha 20 24,5 37 15,5 3 

3-Rio Bauru 29 34,2 29,5 7 0,3 

4-Ribeirão do Campo Novo 26 36 33,5 4,5 -- 

 

                                                 
9 Segundo ALMEIDA FILHO (2000). 
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11.2.1.5. Uso e Ocupação dos Solos  

As categorias de uso e ocupação do solo estabelecidas no município de Bauru 
foram: 

• áreas urbanizadas; 
• áreas de expansão urbana; 
• mata/reflorestamento; 
• pastagens; 
• atividades agrícolas. 

a) Áreas urbanizadas 
Estas áreas consolidadas com as intervenções artificiais são fortemente alteradas 

em função da impermeabilização do solo, gerando grandes volumes de escoamento 
superficial, que muitas vezes, pelo dimensionamento do sistema de drenagem e 
lançamento em locais não apropriados, provocam erosões de grande porte. Nesta 
categoria estão as áreas de expansão urbana, formadas pelos núcleos urbanos e 
loteamentos localizados principalmente, nas periferias. São as áreas onde ocorrem os 
mais intensos processos de degradação ambiental, desencadeando entre outros, a 
erosão de forma intensa e acelerada. Mesmo áreas de baixa suscetibilidade a erosão, em 
função das fortes modificações provocadas pelo parcelamento do solo, da falta de infra-
estrutura urbana e da grande mobilização dos serviços de terraplenagem, passaram a 
constituir áreas potenciais à ocorrência de processos erosivos. 

b) Mata Nativa e Silvicultura 
Estas categorias de vegetação arbórea e arbustiva condicionam baixa tendência de 

indução aos processos erosivos, exercendo proteção ao solo. As áreas reflorestadas 
também proporcionam proteção ao solo, apesar de demandarem ações de manejo. 

c) Uso Agrícola 
Nesta categoria as pastagens podem ser consideradas de tendência média a alta 

de indução aos processos erosivos, apesar de manter uma cobertura do solo na maior 
parte do ano. Um dos problemas relaciona-se ao pisoteio do gado, que provoca a 
compactação do solo e aumento do escoamento superficial, onde as trilhas formadas 
induzem à concentração do escoamento superficial e desencadeiam os processos 
erosivos. Já as atividades de plantio podem constituir-se como de alta tendência de 
indução à erosão, principalmente quando não são adotadas práticas conservacionistas. 

O Quadro 112 apresenta as formas de uso e ocupação e os principais problemas 
que podem ocasionar. 
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Quadro 113 Uso e ocupação e principais problemas associados a processos 
erosivos 

Categoria de Uso Intervenção Conseqüências 

Mata/Reflorestamento Desmatamento 
Possibilidade de desencadear 
processos erosivos e transporte de 
sedimentos (assoreamento) 

Pastagens Retirada da cobertura 
Pisoteio do gado 

Compactação do solo, aumento e 
concentração do escoamento. 
Desencadeia processos erosivos e 
transporte de sedimentos 

Atividades Agrícolas Cultivos sem práticas 
conservacionistas 

Erosão laminar, processos 
erosivos lineares e transporte de 
sedimentos / assoreamento das 
drenagens 

Áreas Urbanas e 
Urbanizadas 

Impermeabilizações, ocupação das 
baixadas, concentração das águas 
pluviais, estrangulamento de 
sistemas de drenagem 

Erosão (lançamento das galerias a 
meia encosta ou na cabeceira de 
drenagens), inundações / 
enchentes, assoreamentos 

Áreas Urbanas em 
Expansão 

Movimento de terra, parcelamento do 
solo e ausência de infra-estrutura 
(sistema de drenagem e 
pavimentação 

Intenso processo erosivo (laminar, 
sulcos, ravinas e boçorocas) e 
transporte de sedimentos / 
assoreamento das drenagens 

 
O Quadro 114 mostra uma aproximação, a partir do mapa apresentado no Volume 

de Anexos da distribuição percentual em área por sub-bacia, das classes de uso e 
ocupação dos solos. 

Quadro 114 Distribuição percentual das classes de uso e ocupação em área das 
sub-bacias pertencentes ao município de Bauru 

Classes de Uso e Ocupação 

% da área em 2005 por sub-bacia (aproximado) 

Água 
Parada Batalha Bauru Campo 

Novo 

Uso Urbano 1,5 1 63 0 

Mata Nativa/ Silvicultura 4 4 16 30,5 

Uso Agrícola 94,5 95 21 69,5 

11.2.1.6. Clima (Precipitação) 

O clima é o elemento condicionante por excelência desses processos 
denudacionais, e a água, o agente decisivo na esculturação das boçorocas. A atuação 
das massas de ar e o balanço hídrico, destacam que o período seco hibernal e a estação 
chuvosa estival, constituem os condicionantes maiores dos processos morfogenéticos, 
implicando na meteorização, erosão pluvial, modalidades de escoamentos, infiltração, 
evaporação e movimento do regolito (VIEIRA, 1974 e 1978). 

A chuva é reconhecidamente o principal fator climático de importância direta no 
desenvolvimento dos processos erosivos. Seu papel, no Estado de São Paulo, pode ser 
sintetizado nos seguintes aspectos: de um modo global, os totais pluviométricos anuais 
caracterizam um verão chuvoso (de outubro a março) e inverno mais seco (de abril a 
setembro) na maior parte do Estado e também no município de Bauru. 
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As chuvas tropicais são geralmente intensas, com precipitações elevadas em curtos 
intervalos de tempo, o que lhes confere alto poder erosivo em função da formação de 
enxurradas. Os episódios torrenciais e localizados de chuva é que são os grandes 
potencializadores da erosão acelerada. Infelizmente estes episódios são de registro difícil 
e não é possível a extrapolação para toda região. 

As chuvas intensas são, portanto, o principal agente deflagrador da erosão. Uma 
vez que são relativamente freqüentes e ocorrem aleatoriamente em pontos localizados, 
este importante parâmetro dificulta a previsão e a prevenção da erosão. 

Já as chuvas de baixa intensidade tem pouco poder de arraste de partículas. No 
entanto, ao promover a saturação dos solos, aumenta a possibilidade de ocorrer erosões 
causadas por um evento chuvoso mais forte. 

As chuvas que podem deflagrar os processos erosivos são, em sua maioria, de alta 
intensidade e de curta duração. Na região de Bauru, ocorrem chuvas tipicamente 
tropicais, convectivas, que se caracterizam por temporais violentos (trombas d’água), 
com pancadas intensas e de curta duração. 

Essas chuvas ocorrem geralmente no final da tarde ou no início da noite. São 
escassas no outono e inverno e concentram-se nos períodos da primavera e verão. 

Considerando como premissa que as chuvas são os principais agentes 
deflagradores dos processos erosivos e inundações/enchentes torna-se importante 
estudar o comportamento do regime pluvial através de dados mais detalhados. 

As chuvas concentram-se entre os meses de outubro a março, com participação 
mais efetiva para os meses de dezembro a fevereiro. O mês de janeiro se destaca e 
participa com aproximadamente 17% das chuvas anuais. O período menos chuvoso 
ocorre entre os meses de junho a agosto, com menor participação para o mês de julho, 
correspondendo a 2,1 % das chuvas anuais. É bom salientar que estas comparações 
estão mais voltadas para o município, em vista da questão dos processos erosivos e 
enchentes que ocorrem no centro urbano de Bauru e na zona rural. 

11.2.2. ANÁLISE INTEGRADA DOS FATORES CONDICIONANTES DOS PROCESSOS EROSIVOS 

Neste item serão abordadas as inter-relações entre os fatores condicionantes dos 
processos erosivos no município de Bauru, apresentados anteriormente. 

Sabe-se que no município de Bauru ocorrem diversas ravinas e boçorocas de 
grande porte, desencadeadas pela concentração do escoamento de água superficial, 
propiciado pela ocupação desordenada das áreas urbanas e rurais. Tendo em vista a 
gravidade dessas ocorrências, tanto em número quanto em porte, o município é 
considerado um dos mais críticos no Estado de São Paulo (ALMEIDA FILHO, 2003). 

Em estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT em 1989, 
1991 e 1994, o município de Bauru foi considerado crítico por apresentar processos 
erosivos lineares (ravinas e boçorocas) de grande porte em terrenos de alta 
suscetibilidade erosiva (baixa coesão). 

Observa-se que as características do meio físico, aliadas ao regime pluviométrico 
da região, constituem fator fundamental no desencadeamento de processos erosivos. Ao 
analisar as formas de relevo predominantes no município e os tipos de solo, forma-se um 
quadro extremamente propício ao desenvolvimento de boçorocas uma vez que, em 
virtude da textura média, por vezes arenosa dos Latossolos Vermelho Escuro, e das 
longas e inclinadas rampas onde ocorrem estes solos, a erosão laminar é bastante 
intensa, sendo comum a formação de sulcos. Ocorrem ainda ravinas de grande porte e 
até mesmo boçorocas, quando as erosões atingem o lençol freático. Neste 
compartimento, o nível d’água subterrânea forma um lençol praticamente contínuo, 
localizado a poucos metros de profundidade, o que possibilita a formação de freqüentes 
boçorocas derivadas de ravinas mais profundas. Já os solos Podzólicos Vermelho 
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Amarelo estão, na região, associados a relevos de colinas médias e morrotes, 
características que conferem a estes alta suscetibilidade à erosão laminar e linear. 

A carta de declividade, apresentada por ALMEIDA FILHO 2000, confirma estudos 
anteriores realizados para outras regiões, de que os processos erosivos ocorrem 
principalmente nas áreas cujas declividades são de 12-20% e 6-12%, como pode ser 
observado no Quadro 115. 

Quadro 115 Distribuição percentual de ocorrências de erosão em relação às 
classes de declividades por sub-bacia10 

sub-bacias 

OCORRÊNCIAS DE EROSÃO 
(% da área das sub-bacias) 

0 a 3% 3 a 6% 6 a 12% 12 a 20% >20% 

1- Ribeirão da Água Parada 1,7 12,5 32,1 52 1,7 

2- Rio Batalha 5,1 0,5 25,8 62,4 6,2 

3- Rio Bauru 1,5 26 46,5 26 0 

4- Ribeirão do Campo Novo 0 0 100 0 0 

 
Com base nas informações de uso e ocupação dos solos do município de Bauru, é 

fundamental destacar que: 
A sub-bacia do Ribeirão da Água Parada apresenta indícios de expansão urbana, 

no entanto caracteriza-se ainda como uma sub-bacia tipicamente agrícola, apresentando 
94,5% do território ocupado por pastagens e outras atividades agrícolas. 

A sub-bacia do Rio Batalha já apresenta uma pequena área urbanizada em 
expansão, mas tipicamente agrícola. 

A sub-bacia do Rio Bauru engloba grande parte da área urbana do município, 
sendo que 63% da sua área é antropizada. Possui 16% da área coberta por vegetação, 
representada pelo Jardim Botânico (inserido na APA Vargem Limpa/Campo Novo). 

A sub-bacia do Ribeirão do Campo Novo possui a maior área coberta por 
vegetação no município (30%), em virtude da presença da APA Vargem Limpa/Campo 
Novo. 

A cobertura vegetal do solo é um fator extremamente relevante do ponto de vista de 
circulação de água e desencadeamento de processos erosivos. As diferentes formas de 
cobertura, ou seja, pastagens, matas nativas, monoculturas ou outras, apresentam 
comportamentos distintos durante um evento de precipitação, com relação ao percentual 
de água que infiltra e escoa superficialmente. Comparativamente, um solo coberto por 
vegetação nativa pouco alterada ou nada alterada possui melhores condições de 
retenção de água e resistência a erosão, devido ao sistema radicular altamente 
desenvolvido e proteção contra o impacto das gotas de chuva. 

Segundo MACIEL FILHO (1994) as precipitações pluviométricas que caem sobre o 
solo se distribuem de diversos modos. Parte delas se infiltra em profundidade para 
engrossar as reservas de água subterrânea, parte retorna à atmosfera por efeito da 
evaporação e transpiração e parte escoa pela superfície. 

A destruição da cobertura vegetal influi nas alterações da velocidade e volume de 
infiltração e de escoamento superficial, colaborando para o surgimento das erosões 
lineares (PRANDINI, et al., 1982, 1976). 

                                                 
10 Segundo ALMEIDA FILHO (2000). 
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11.2.3. EROSÕES LINEARES CADASTRADAS NA ÁREA URBANA DE BAURU 

Estudos de foto interpretação na área urbana de Bauru, em 1996, resultaram no 
cadastro de 26 erosões lineares (ravinas e boçorocas) de grandes proporções, limitando, 
às vezes, a expansão urbana, e colocando em risco obras públicas, edificações e a 
própria população (Volume de Anexos). O município de Bauru, que está inserido na 
província geomorfológica do Planalto Ocidental, é um importante pólo de 
desenvolvimento regional, em franca expansão, porém a gravidade da ocorrência das 
erosões lineares, tanto em número quanto em porte, destaca-o entre os diversos 
municípios do Estado, como um dos mais afetados pela erosão pluvial acelerada 
representada por sulcos, ravinas e boçorocas. 

A Figura 05 mostra a localização dos processos erosivos cadastrados na área 
urbana do município de Bauru, em 1996, bem como as feições erosivas cadastradas no 
ano 2000 e estabelece as prioridades de adoção de medidas de controle (ALMEIDA 
FILHO, 2000) (Quadro 116). 
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Figura 33 - Erosões cadastradas na malha urbana do município de Bauru
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Quadro 116 - Prioridades de adoção de medidas de controle 
Grau de 

prioridade Erosões Comentários 

I- Alto 

Jardim da Grama-IBC 

São boçorocas de grande porte ou que 
possuem grandes dimensões. Apresenta 
evolução acelerada remontante e nas 
laterais; transporte de sedimentos 
diretamente para as drenagens, áreas 
densamente ocupadas, expondo a 
riscos obras públicas e moradias 

Pousada da Esperança I 

Pousada da Esperança II 

Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme 

Santa Edwiges 

Jardim Geraldo 

Vila Ipiranga 

Parque Bauru 

Conjunto Habitacional Bauru I 

Praça Palestina 

Vila São Paulo 

Conjunto Habitacional Bauru 2000 

II- Médio 

Otávio Rasi 
São boçorocas que estão em atividade 
erosiva lenta, onde já existem algumas 
obras de controle; em alguns casos 
apresentam moradias no entorno da 
erosão; apresenta transporte de 
sedimentos para drenagens. Uma 
estação chuvosa mais intensa pode 
levar a uma rápida evolução 

Clube de Recreio da Prefeitura 

Horto Florestal CODASP 

Jardim Vânia Maria 

Jardim da Grama – Tapeçaria Chic 

Quinta da Bela Olinda 

CESP 

III- Baixo 

Parque União 

Estas erosões são ravinas ou boçorocas 
parcialmente estabilizadas ou com 
alguma obra de estabilização; baixa 
atividade erosiva. Não possuem, em 
geral, grande contribuição para impactos 
nos recursos hídricos 

Jardim da Grama- FEPASA 

Jardim Ouro Verde 

Conjunto Habitacional Bauru 16 

Núcleo Popular – Quinta da Bela Olinda 

Jardim América 
 
Núcleo Habitacional Edson Francisco da 
Silva (próximo à FEPASA) 

Núcleo Habitacional Edson Francisco da 
Silva (próximo aos Eucaliptos) 

Jardim das Orquídeas 

Jardins do Sul 

Distrito Industrial 

Fonte: ALMEIDA FILHO (2000) 

11.2.4. CRITICIDADE DAS SUB-BACIAS 

A utilização de fotografias aéreas para estudos regionais e microrregionais é 
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bastante difundida, e os resultados têm se mostrado de grande utilidade em estudos 
relativos à erosão. ALMEIDA FILHO (2000), com base em fotografias aéreas de 1962, na 
escala de 1:25.000; e de 1972, na escala de 1: 25.000 e 1979 na escala 1 : 35 000 
identificou e mapeou as ravinas e boçorocas do município de Bauru. No Quadro 117, a 
seguir, são apresentadas as características das fotos aéreas utilizadas. 

Quadro 117 Características das fotos aéreas utilizadas 
Ano Instituição Escala 
1962 IAC 1:25.000 
1972 IBC 1:25.000 
1979 Terra Foto 1:35.000 
1996 Base 1:10.000 

Fonte: ALMEIDA FILHO (2000) 
Através da análise das fotos aéreas, do cadastramento das erosões lineares, da 

análise do uso e ocupação do solo, do mapa de suscetibilidade à erosão e da carta de 
declividade, procurou-se determinar as sub-bacias criticas, descritas a seguir: 

11.2.4.1. Sub-bacia do Ribeirão da Água Parada 

Esta sub-bacia apresenta alta suscetibilidade à erosão (Volume de Anexos), com 
base nas condições do meio físico e pelos inúmeros processos erosivos mapeados por 
ALMEIDA FILHO (2000) em fotografias aéreas. As áreas de cabeceiras de drenagem 
deram origem ao desenvolvimento de ravinas e boçorocas logo após o desmatamento, 
principalmente nas áreas com intervalo de declividade de 12-20% e 6-12%. Essas áreas 
representam na sub-bacia 40% da sua área. A ocupação nessa área sempre foi marcada 
principalmente por pastagens contribuindo com forte indução aos processos erosivos. 
Assim, os sedimentos produzidos estenderam-se ao longo do Ribeirão, formando 
depósitos que avançam em direção ao Rio Batalha. 

11.2.4.2. Sub-bacia Rio Batalha 

É notável a degradação desta sub-bacia nas cabeceiras de drenagem em razão da 
declividade acentuada e das características do meio físico. Esta sub-bacia passou por 
desmatamento intensivo e pela implantação, no início do século, das ferrovias e rodovias 
que induziram erosões de grande porte na região. Outra interferência da ocupação foi a 
introdução da cultura de café, também no início desse século, as quais não 
contemplavam quaisquer práticas conservacionistas. 

A cabeceira do Rio Batalha, inserida na Serra da Jacutinga, com áreas de 
declividade superiores a 20%, apresenta várias erosões e depósitos de sedimentos 
expressivos que se estendem ao longo do vale por vários quilômetros. 

Hoje, as atividades agrícolas implantadas nessa bacia têm adotado algumas 
práticas conservacionistas, mas a preocupação é com o avanço do crescimento da 
cidade de Bauru, transcendendo o divisor da sub-bacia do Rio Bauru e penetrando na 
sub-bacia do Rio Batalha, que já está desencadeando processos erosivos pelo 
lançamento de águas pluviais nas cabeceiras de drenagens. 

11.2.4.3. Sub-bacia do Rio Bauru 

Esta sub-bacia está inserida em compartimento de suscetibilidade média à erosão, 
por apresentar declividades suaves. A ocupação urbana instalou-se em geral sem 
implantar a infra-estrutura necessária para evitar a deflagração dos processos erosivos. 
Mesmo apresentando terrenos com menor suscetibilidade à erosão (Volume de Anexos) 
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que as sub-bacias do Ribeirão Água Parada e Rio Batalha, passam a desenvolver esse 
processo em função das fortes modificações provocadas pelo parcelamento do solo, a 
implantação do sistema viário e a grande mobilização provocada pelos serviços de 
terraplenagem. 

Segundo ALMEIDA FILHO (2000), nas fotografias aéreas de 1962 percebe-se 
grande parcelamento do solo, não condizente com o crescimento populacional da cidade, 
desencadeando o surgimento de erosões, comprometendo até hoje a expansão da 
cidade. 

Essa sub-bacia destaca-se como importante fornecedora de sedimentos através 
sub-bacias dos córregos Vargem Limpa, Barreirinho, Grama, Sobrado, Água das Flores e 
Água da Ressaga, formadores do rio Bauru. Como conseqüência imediata do 
assoreamento, durante as chuvas intensas, ocorrem grandes inundações na cidade. 

Até hoje a cidade de Bauru, na estação chuvosa, sofre surgimento de novas 
erosões, e as antigas erosões começam a ressurgir devido à falta de manutenção das 
obras implantadas. Com isso continuam, sendo transportados para jusante os 
sedimentos que vão assoreando o trecho canalizado do rio Bauru, dentro da área urbana, 
provocando inundações periódicas, tanto no rio Bauru quanto nos seus afluentes. 

11.2.4.4. Sub-bacia do Ribeirão Campo Novo 

Esta sub-bacia possui 97% de sua área representada no mapa de suscetibilidade à 
erosão como sendo de média suscetibilidade (Volume de Anexos), devido às 
características do meio físico. Os poucos processos erosivos, que afetam esta sub-bacia 
são desencadeados nas cabeceiras de drenagens, em função do avanço da ocupação 
urbana da cidade de Bauru e do sistema de drenagem da Rodovia Marechal Rondon, que 
lança suas águas nas cabeceiras da sub-bacia. Outra característica importante desta 
área é a preservação da mata existente observada na interpretação do uso e ocupação 
do solo a partir das fotografias aéreas. 

Pode-se prever problemas com intensos processos erosivos caso a expansão 
urbana da cidade de Bauru ocupe esta sub-bacia, sem adotar medidas preventivas e 
práticas conservacionistas nas atividades agrícolas. 

11.3 SUSCETIBILIDADE À EROSÃO 

A definição das classes de suscetibilidade à erosão parte desta compartimentação 
do meio físico, de modo a compreender como as suas características naturais 
condicionam a ocorrência e o desenvolvimento dos processos erosivos: 

• Muito alta suscetibilidade à erosão - ocorrem, nesta classe, todos os 
processos erosivos (laminar, sulcos, ravinas e boçorocas), tratando-se, 
portanto, de áreas extremamente sensíveis à erosão das mais variadas 
formas, mesmo em áreas onde o manejo é adequado. A declividade média 
desta área é superior a 12%. 

• Alta suscetibilidade à erosão - apresenta características muito semelhantes 
às da classe muito alta, porém mais atenuadas. Nesta classe, as 
boçorocas de drenagem são bem menos freqüentes que na classe 
anterior. A menor intensidade de erosões, nesta classe, são explicadas 
pelas características do meio físico. 

• Média suscetibilidade à erosão – as ravinas são o processo erosivo mais 
típico desta classe, em função da grande espessura dos solos e do 
comprimento de rampa. As boçorocas de drenagem são menos freqüentes 
pela forma suave das encostas e dos vales abertos, enquanto a erosão 
laminar e os sulcos são de intensidade moderada. A declividade é baixa, 
inferior a 10%. 
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Apesar da média suscetibilidade à erosão apresentada pela sub-bacia do rio Bauru, 
área urbana do município, verifica-se a ocorrência de inúmeros processos erosivos de 
grande porte. Tais ocorrências ameaçam a infra-estrutura urbana e oferecem riscos à 
população, colocando esta sub-bacia como prioritária para medidas de controle e 
recuperação. A expansão urbana do município é ponto chave no quadro futuro da 
ocorrência de processos erosivos de grande porte, já que os solos, o relevo, o clima, 
entre outros, proporcionam situações ideais ao desencadeamento de processos de 
erosão acelerada. Sabe-se que já existe reflexo da expansão urbana na sub-bacia do Rio 
Batalha e do Campo Novo, consideravelmente preservadas em função das APAs ali 
configuradas. A sub-bacia do Água Parada apresenta grande potencial como futuro 
manancial para o município, confirmando a importância do manejo adequado de seus 
solos e ordenamento do crescimento. 

Portanto, fica evidente que a sub-bacia do Rio Bauru, em razão do uso urbano 
intenso se diferencia fortemente das outras sub-bacias. A sub-bacia do Ribeirão do 
Campo Novo com as mesmas características do meio físico da sub-bacia do Rio Bauru 
tem baixa criticidade de processos erosivos, em função das características do uso e 
ocupação dos solos. Enquanto, as sub-bacias do Ribeirão da Água Parada e Rio Batalha 
se apresentam com as mesmas características do meio físico e tipo de ocupação, 
equivalem-se quanto a degradação por processos erosivos. Resumindo: em ordem de 
criticidade frente ao desenvolvimento de processos erosivos tem-se: 

• Sub-bacia do rio Bauru (mais crítica) 
• Sub-bacia do rio Batalha (moderadamente crítica) 
• Sub-bacia do Água Parada (moderadamente crítica) 
• Sub-bacia do Campo Novo (baixa criticidade) 

11.3.1. RECOMENDAÇÕES 

Neste item foram apontadas alternativas para a mitigação dos problemas originários 
da deflagração de processos erosivos no município de Bauru. As alternativas 
apresentadas representam apenas caminhos para a tomada de decisão dos órgãos 
competentes. A Prefeitura Municipal de Bauru poderá ser a responsável pelo 
desenvolvimento dos trabalhos, através de parcerias entre as próprias Secretarias, bem 
como com os outros órgãos públicos municipais, as universidades e ONGs da região. 

11.3.1.1. Sub-bacia do Rio Bauru 

a) Ordenamento dos assentamentos urbanos 
O alto grau de criticidade desta sub-bacia requer um plano de prevenção da erosão 

urbana que consista, basicamente, no ordenamento do assentamento urbano 
estabelecendo as normas básicas para evitar problemas futuros, além de planejar 
situações que não favorecem o desencadeamento do processo erosivo, e, no caso de 
espaços já ocupados, que reduzam os possíveis efeitos negativos dessa ocupação. 

Para a garantia de implantação de um plano de prevenção, devem ser definidas 
diretrizes legais, compreendendo uma legislação relativa ao perímetro urbano, 
zoneamento urbano, arruamento e loteamento. Para os processos erosivos lineares 
urbanos devem ser estabelecidos mecanismos institucionais na lei de parcelamento do 
solo, obrigatoriedade de obras de controle de erosão, com obras de infra-estrutura dos 
loteamentos, e danos de macro- e micro-drenagem. 

b) Prevenção e Defesa Contra Inundações, Prevenção e Defesa Contra a 
Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos d água 

O programa tem como objetivo principal adotar conjuntamente ações de educação 
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ambiental visando a sensibilização e esclarecimento de toda a comunidade acerca das 
inter-relações entre inundações, processos erosivos, assoreamento, resíduos sólidos, 
poluição da água e saúde pública. 

c) Projeto de recuperação ou estabilização das áreas atingidas por voçorocas 
O projeto deve priorizar áreas em estado de emergência, isto é, quando implicam 

em riscos imediatos a população e a infra-estrutura urbana. Envolve obras de engenharia 
hidráulica, estrutural e ambiental para drenagem de águas, proteção de baixadas e 
estabilização de taludes e encostas, para áreas de todas as faixas de risco. São 
exemplos dessas obras: sistemas de drenagem, bacias de dissipação de energia, 
escadas hidráulicas, muros de arrimo, cortinas de concreto e gabiões, plantio de grama e 
recomposição da vegetação. 

11.3.1.2. Sub-bacia do Ribeirão da Água Parada e Sub-bacia do Rio Batalha 

a) Levantamento da situação atual das áreas afetadas por ravinas 
Diferentemente das voçorocas, as ravinas estão concentradas às margens dos rios 

e distante das cidades. No controle e combate às ravinas, o trabalho deverá apresentar: 
• Levantamento das condições atuais de vegetação ao longo das margens 

dos rios, nas regiões de concentração de ravinas, pois o desmatamento 
dessas áreas pode ser o principal responsável pela desagregação do solo; 

• A relação entre o processo erosivo e as atividades de agricultura, pecuária 
e mineração dessas localidades.  

b) Projeto de recomposição da vegetação junto às cabeceiras e margens dos 
rios (matas ciliares) 

Este trabalho abrange: 
• Identificação de áreas críticas de desmatamento e degradação nas bacias; 
• Identificação das áreas prioritárias a serem reflorestadas dentro da lógica 

de corredores ecológicos; 
• Motivação dos produtores para a adoção de práticas conservacionistas, 

visando à recuperação das áreas degradadas; 
• Distribuição de mudas e prestação de assistência técnica. 
• Doação de mudas florestais nativas para reflorestamento de áreas de 

preservação permanente; 
• Apoio à construção de cercas para proteção de mananciais, através de 

concessão de subvenções econômicas aos produtores rurais; 
• Apoio na execução de outras práticas conservacionistas, visando ao 

manejo integrado dos recursos naturais na micro-bacia. 

c) Trabalho de educação ambiental junto às comunidades rurais 
Este trabalho abrange tanto campanhas de esclarecimento sobre conseqüências do 

mau uso do solo; quanto a apresentação às comunidades rurais de técnicas de combate 
à erosão. 

d) Trabalho de preservação das estradas rurais 
Este trabalho deverá conter: 

• Localização das estradas rurais através de fotos aéreas ou de satélite, 
para análise de sua influência sobre a localização das áreas de erosão por 
ravinas 
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• Execução de obras de drenagem pluvial e contenção de taludes nas 
estradas rurais, com vistas ao controle de erosão por ravinas. 

11.3.1.3. Sub-bacia do Ribeirão do Campo Novo 

Esta sub-bacia, por apresentar características naturais relevantes em termos de 
preservação, deverá ser alvo de planejamento e ordenamento da expansão urbana, 
constando no Plano Diretor Municipal. A sub-bacia já apresenta pequenos indícios de 
expansão urbana que implica em longo prazo em potencial degradação das bordas da 
Área de Proteção Ambiental. Consequentemente haverá diminuição da cobertura vegetal, 
ponto de partida para o desencadeamento de processos erosivos e assoreamento dos 
corpos d água. 

11.3.2. BENEFÍCIOS MÍNIMOS ESPERADOS 

• Redução dos efeitos erosivos dos solos causados pelas águas pluviais; 
• Diminuição dos efeitos devastadores dos picos de enchentes nos córregos, 

rios e ribeirões, que geram estragos significativos como por exemplo: 
– rompimentos de pequenas barragens; 
– destruição de pontes e aterros; 
– devastação de cultivos que estão nas margens fluviais mais baixas; 
– assoreamento de represas; 

• Melhoria da qualidade das águas; 
• Redução da carga de sedimentos, responsável pelos assoreamentos. 
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12. DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS CONTAMINADAS E 
INUNDÁVEIS 

12.1 ÁREAS CONTAMINADAS EM BAURU (CETESB 2004) 

Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 
comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer 
substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, 
enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nessa 
área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em subsuperfície nos 
diferentes compartimentos do ambiente, como por exemplo no solo, nos sedimentos, nas 
rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas águas subterrâneas ou, de 
uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de poderem concentrar-se 
nas paredes, nos pisos e nas estruturas de construções. 

Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir desses meios, 
propagando-se por diferentes vias, como o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e 
superficiais, alterando suas características naturais de qualidade e determinando 
impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou 
em seus arredores. 

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), são considerados 
bens a proteger: 

• a saúde e o bem-estar da população; 
• a fauna e a flora; 
• a qualidade do solo, das águas e do ar; 
• os interesses de proteção à natureza/paisagem; 
• a ordenação territorial e planejamento regional e urbano; 
• a segurança e ordem pública. 

Resultante de levantamentos anuais realizados pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental (Cetesb), a Relação de Áreas Contaminadas do Estado de São 
Paulo fornece informações específicas sobre os casos de contaminação ambiental nos 
diversos municípios do Estado. Os relatórios podem ser diretamente acessados pela 
página de internet na CETESB. 

Os casos envolvem desde grandes empresas, como a Shell e a Petrobrás, até 
postos de gasolina, que correspondem ao maior número de casos no Estado.  

A seguir são apresentados os casos de contaminação ambiental cadastrados pela 
CETESB, no município de Bauru. 

12.1.1. ACUMULADORES AJAX LTDA 

• Localização: 
– Rodovia Jaú / Ipaussú, km 112 - Vargem Limpa 

• Atividade: 
– Indústria 

• Etapas do gerenciamento: 
– Investigação Confirmatória; 
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– Investigação Detalhada; 
– Remediação em andamento, com monitoramento operacional 

• Fonte de contaminação: 
– emissões atmosféricas; descarte e disposição 

• Meios impactados: 
– solo superficial: dentro e fora da propriedade 
– subsolo: dentro e fora da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro e fora da propriedade 
– sedimentos: fora da propriedade 
– biota: dentro e fora da propriedade 

• Contaminantes: 
– metais 

• Ações emergenciais e de controle institucional: 
– monitoramento ambiental 
– remoção de materiais (produtos, resíduos etc) 
– restrição ao consumo de alimentos 

• Processo de Remediação: 
– remoção de solo/resíduos 

12.1.2. ACUMULADORES AJAX LTDA 

• Localização: 
– Rua Joaquim M. de Figueiredo, 57 Qd 5- Distrito Industrial 

• Atividade: 
– Indústria 

• Etapas do gerenciamento: 
– Investigação Confirmatória 
– Investigação Detalhada 

• Fonte de contaminação: 
– emissões atmosféricas; desconhecida 

• Meios impactados 
– solo superficial: dentro e fora da propriedade 
– subsolo: dentro da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro e fora da propriedade 
– sedimentos: fora da propriedade 
– biota: fora da propriedade 

• Contaminantes: 
– metais 

• Ações emergenciais e de controle institucional 
– monitoramento ambiental 
– remoção de materiais (produtos, resíduos etc) 
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12.1.3. BATERIAS CRAL LTDA 

• Localização: 
– Rodovia Marechal Rondon km 334- Chácara Bauruense 

• Atividade: 
– Indústria 

• Etapas do gerenciamento: 
– Investigação Confirmatória 

• Fonte de contaminação: 
– Desconhecida 

• Meios impactados: 
– subsolo: dentro da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro da propriedade 
– sedimentos: fora da propriedade 

• Contaminantes: 
– metais 

• Ações emergenciais e de controle institucional 
– monitoramento ambiental 

12.1.4. CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 

• Localização: 
– Avenida Rodrigues Alves Qd 29- Vila Paulista 

• Atividade: 
– Comércio 

• Etapas do gerenciamento: 
– Investigação Confirmatória; 
– Investigação Detalhada; 
– Avaliação de Risco; 
– Concepção / Projeto de Remediação; 
– Remediação em Andamento com Monitoramento Operacional 

• Fonte de contaminação: 
– Descarte/Disposição 
– Acidentes 

• Meios impactados 
– solo superficial: dentro da propriedade 
– subsolo: dentro da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro e fora da propriedade 

• Contaminantes: 
– combustíveis líquidos 
– metais 
– solventes aromáticos 
– PAHs 

• Ações emergenciais e de controle institucional 
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– monitoramento ambiental 
– remoção de materiais (produtos, resíduos etc) 

• Processo de Remediação: 
– remoção de solo/resíduo 

12.1.5. ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA 

• Localização: 
– Avenida Rodrigues Alves Qd 35 87- Vila Monlevade 

• Atividade: 
– Comércio 

• Etapas do gerenciamento: 
– Investigação Confirmatória 
– Investigação Detalhada 
– Avaliação de Risco 
– Concepção / Projeto de Remediação 
– Remediação em Andamento com Monitoramento Operacional 

• Fonte de contaminação 
– Descarte/Disposição 
– Acidentes 

• Meios impactados 
– solo superficial: dentro da propriedade 
– subsolo: dentro da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro da propriedade 

• Contaminantes: 
– combustíveis líquidos 
– solventes aromáticos 
– PAHs 

• Ações emergenciais e de controle institucional 
– monitoramento ambiental 
– remoção de materiais (produtos, resíduos etc) 

• Processo de Remediação: 
– remoção de solo/resíduo 

12.1.6. FERROVIA NOVOESTE S/A 

• Localização: 
– Avenida Alfredo Maia Quadra 01 s/n°- Vila Falcão 

• Atividade: 
– Transporte 

• Etapas do gerenciamento: 
– Investigação Confirmatória; 
– Investigação Detalhada; 
– Avaliação de Risco; 
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– Concepção / Projeto de Remediação; 
– Remediação em Andamento com Monitoramento Operacional 

• Fonte de contaminação: 
– Acidentes 

• Meios impactados 
– solo superficial: dentro da propriedade 
– subsolo: dentro da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro da propriedade 

• Contaminantes: 
– combustíveis líquidos 
– solventes aromáticos 
– PAHs 

• Ações emergenciais e de controle institucional 
– bombeamento e tratamento 
– remoção de materiais (produtos, resíduos etc) 

• Processo de Remediação: 
– remoção de solo/resíduo 

12.1.7. SHELL BRASIL S/A- PETRÓLEO 

• Localização: 
– Avenida Rodrigues Alves 28 51- Vila Monlevade 

• Atividade: 
– Comércio 

• Etapas do gerenciamento 
– Investigação Confirmatória 
– Investigação Detalhada 
– Avaliação de Risco 
– Concepção / Projeto de Remediação 
– Remediação em Andamento com Monitoramento Operacional 

• Fonte de contaminação 
– Descarte/Disposição 
– Acidentes 

• Meios impactados 
– solo superficial: dentro da propriedade 
– subsolo: dentro da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro da propriedade 

• Contaminantes: 
– combustíveis líquidos 
– metais 
– solventes aromáticos 
– PAHs 

• Ações emergenciais e de controle institucional 
– monitoramento ambiental 
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– remoção de materiais (produtos, resíduos etc) 
• Processo de Remediação: 

– remoção de solo/resíduo 

12.1.8. TEXACO DO BRASIL S/A 

• Localização: 
– Rua Aparecida 9 - 28- Jardim Santana 

• Atividade: 
– Comércio 

• Etapas do gerenciamento: 
– Investigação Confirmatória e Detalhada 
– Avaliação de Risco 
– Concepção / Projeto de Remediação 

• Fonte de contaminação 
– Armazenagem 
– Descarte/Disposição 
– Acidentes 

• Meios impactados 
– solo superficial: dentro da propriedade 
– subsolo: dentro da propriedade 
– águas subterrâneas: dentro e fora da propriedade 

• Contaminantes: 
– solventes aromáticos 
– PAHs 

• Ações emergenciais e de controle institucional 
– monitoramento ambiental 

12.2 ÁREAS INUNDÁVEIS EM BAURU  

A Defesa Civil do município de Bauru possui cadastro atualizado acerca dos 
principais pontos de enchentes e alagamentos na área urbana do município. A listagem 
completa é apresentada a seguir: 

• Rua Jussako Matsumoto (no final) 
• Rua Luiz de Sousa (quadra sem galeria - Parque Roosevelt) 
• Bauru 2000: rua do final do bairro próximo a reserva do Barreirinho 
• Fundos da Chácara Itália (Jardim América) 
• Rua Cuba ( sobre Córrego Agua do Sobrado) 
• Rua Presidente Kennedy próximo ao INSS 
• Avenida Duque de Caixias esquina com Rua Rio Branco 
• Avenida Rodrigues Alves (esquina com Rua Azarias Leite) 
• Rua 13 de maio com Avenida Rodrigues Alves e Calçadão da Rua Batista 

de Carvalho 
• Rua Agenor Meira com Avenida Rodrigues Alves e Calçadão da Rua 

Batista de Carvalho  



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

250

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

• Rua Luiz Ferrari sobre o Córrego Água da Ressaca 
• Rua Monsenhor Claro com Avenida Duque de Caxias 
• Rua Gabriel Rabelo de Andrade (confluência da Avenida Pinheiro 

Machado) 
• Avenida Pinheiro Machado (trecho de terra sobre o Córrego da Grama) 
• Avenida Pinheiro Machado sobre o Córrego da Grama no prolongamento 

da Jussako Matsumoto (Vânia Maria) 
• Rua Brás Fernandes na baixada do Parque Real 
• Avenida das Bandeiras (trecho de terra atrás do loteamento da CEF) 
• Rua Halim Aidar (próximo a creche) 
• Rua Manoel Monteiro (próximo a linha férrea Jardim da Grama) 
• Rua São Sebastião (sobre o Córrego da Grama) 
• Córrego Água da Lagoa entre a Avenida Pinheiro Machado e aterro da 

FERROBAN 
• Rua José Portela Cunha (quarteirões 1,2,3,4,5 e 6) 
• Rua Délis Hermes de Oliveira Corage (sobre o Córrego Barreirinho) 
• Próximo a sub estação da CPFL e área da igreja Tenry (final da Avenida 

Castelo Branco, Vila Independência) 
• Rua Valter Belian (próximo a escola) 
• Rua Moacyr Teixeira 
• Avenida Comendador José da Silva Martha (sobre o Córrego Água da 

Forquilha) 
• Avenida Comendador José da Silva Martha com Rua Guatemala 
• Rua Tiritan (sobre Córrego Água da Forquilha) 
• Rua Darwin de Jesus Bordine (na favela, final do asfalto) 
• Avenida Comendador José da Silva Martha com Avenida José Aiello 

(quarteirão 01) 
• Avenida Comendador José da Silva Martha sobre o Córrego Água da 

Ressaca 
• Avenida Getúlio Vargas (quarteirões 22, 23 e 24) 
• Avenida Alfredo Maia (quarteirões 1, 2 e 3 e rotatória) 
• Rua Vereador Ferreira de Menezes (quarteirão 1, lado direito) 
• Rua Mara Lúcia com Rua Shimpey Okiama (na ponte Córrego Água do 

Sobrado) 
• Rua Francisco Lopes da Silva Filho (trecho da baixada) 
• Rua Waldemar G. Ferreira (sobre o Córrego da Grama) 
• Avenida Castelo Branco (quarteirões 27, 30, 33 e 34) 
• Avenida Rodrigues Alves (quarteirão 01 ) 
• Pátio da RFFSA em toda extensão 
• Rua Rosa Malandrino Mondelli (ponte sobre o Córrego Vargem Limpa) 
• Rotatória do início da Avenida Castelo Branco (praça do Chujiro Otake) 
• Rua Natal Fornazari (próximo ao rio) 
• Viaduto da Avenida Duque de Caixias com Rodovia Marechal Rondon 
• Rua Alberto Paulovick (sobre o Córrego Vargem Limpa norte) 
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• Rua José Marques Filho (na baixada) 
• Avenida Horácio Piles (passagem do Córrego Vargem Limpa) 
• Rua Adante Gigo (final atrás do do Atol das Rocas) 
• Rua Tamandaré (qd 1, entrada da Bunge) 
• Jardim Nicéia (centro do bairro) 
• Avenida Lúcio Luciano (próximo as grelhas e posto de gasolina) 
• Rua Nossa Senhora de Fátima com Rua Alfredo Fontão 
• Rua Octávio Becheli (sobre o Córrego Água do Castelo) 
• Rua José Bonifácio (sobre o Córrego Água do Castelo) 
• Avenida Duque de Caxias esquina com Rua Monsenhor Claro 
• Avenida Rodrigues Alves (baixada do Horto Florestal Córrego Água 

Comprida) 
• Rua Felicíssimo Antônio Pereira em frente a Bunge 
• Avenida Nações Unidas (baixada do Córreo Água Comprida) 
• Avenida Nações Unidas (próximo a COHAB) 
• Avenida Nações Unidas (próximo a Vitória Régia) 
• Rua Lázaro Rodrigues (próximo a favela) 
• Córrego Água do Sobrado (entre as ruas Mara Lúcia e Cuba) 
• Avenida Nações Unidas (próximo OBEID Hotel) 
• Avenida Nações Unidas (próximo ao Paulistão) 
• Avenida Nações Unidas ( próximo ao Sincomércio) 
• Avenida Nações Unidas com Avenida Rodrigues Alves 
• Avenida Nações Unidas próximo ao SENAC 
• Avenida Nações Unidas próximo ao Teatro 
• Avenida Nações Unidas sob os trilhos da FERROBAN 
• Avenida Nações Unidas com Rua Floresta (início) 
• Rua Coronel Alves Seabra (esquina do Bosque Boa Vista) 
• Rua Caetano Cariani com Rua Líbero Batine 
• Avenida Elias Miguel Maluf logo após quarteirão10 
• Avenida Elias Miguel Maluf (próximo ao residencial Pinheiro) 
• Avenida Nuno de Assis (próximo ao Viaduto da Rua dos Inconfidentes) 
• Avenida Nuno de Assis (próximo a Rua Alto Juruá) 
• Avenida Nuno de Assis (próximo a Rua Alto Purus) 
• Avenida Nuno de Assis (próximo a Rua Araújo Leite) 
• Avenida Nuno de Assis (próximo a Rua Antônio Alves) 
• Avenida Nuno de Assis com rua Aimorés 
• Trevo de acesso ao Núcleo Residencial Mary Dota (Córrego Barreirinho) 
• Parque das Nações- margem da Água da Ressaca 
• Favela Parque Jaraguá- margem do Córrego Água da Lagoa 
• Favela São Manoel - Córrego da Grama 
• Favela Jardim Filomena- margem do córrego da Grama 
• Viaduto da Avenida Rodrigues Alves sobre Rodovia Marechal Rondon 
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• Rua Antônio Leônidas Timache com Rua Bernardino de Campos 
• Rua Clóvis da Silva Gomes (quarteirões 5, 6 e 7) 
• Avenida Daniel Pacífico sobre o Córrego da Grama 
• Rua Rodrigues Pedrosa (quarteirões 5) 
• Avenida Felicíssimo Antônio Pereira (quarteirões 25, 26 e 27) 
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13. DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

O diagnóstico ora apresentado é baseado no levantamento realizado pelo Rodrigo 
Antonio Agostinho de Mendonça, para subsidiar a Agenda 21 municipal. Além deste 
documento, foram analisados dados fornecidos pela EMDURB – Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e informações disponibilizadas pela CETESB através do 
Inventário dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Estado de São Paulo. 

13.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

Em Bauru a EMDURB coleta em média 73.000 toneladas de lixo doméstico por ano 
e 330 toneladas de resíduos hospitalares por ano. Para a coleta de lixo doméstico a 
EMDURB utiliza 17 equipes diurnas e 9 equipes noturnas que percorrem pela cidade 3 
vezes por semana. 

Todo o lixo domiciliar da cidade é depositado no Aterro Sanitário de Bauru, que foi 
construído com capacidade inicial para 550 mil toneladas de lixo, o que deveria ser 
suficiente para 15 anos de uso e encontra-se em fase de esgotamento. Ele foi projetado 
em 1992 e está localizado na Rodovia Marechal Rondon, 500 metros à frente do km 353, 
ficando a 15 km do centro da cidade, na bacia do córrego da Guabiroba. Ocupa uma área 
de aproximadamente 27 hectares. 

Segundo a EMDURB cerca de 280 toneladas de lixo são depositadas diariamente 
no aterro municipal. Para isso, as células de disposição do aterro precisaram de 
tratamento especial o que foi feito através de terraplenagem, seguida da compactação e 
impermeabilização do solo. Na seqüência, foram implantados drenos horizontais na base 
do aterro para a captação do "chorume" (liquido resultante da decomposição do resíduo 
aterrado). 

Juntamente com o início da colocação do lixo, foram executados os drenos verticais 
para a retirada dos gases. A descarga do lixo só acontece após o preparo da base do 
aterro. Depois de descarregado na célula preparada, o material é distribuído, compactado 
e coberto com terra.  

Em 2004, os galhos recolhidos também eram levados para o aterro sanitário, onde 
são picados, triturados e depositados ao lado do aterro, sendo reaproveitados como 
adubo orgânico nas hortas municipais. 

De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Domiciliares de 2002, efetuado 
pela CETESB, o aterro sanitário de Bauru está em condições adequadas no que se 
refere aos seus dispositivos de proteção dos recursos naturais contra a poluição que 
potencialmente poderia causar, possuindo conseqüentemente as licenças de instalação e 
funcionamento, emitidas pela CETESB. 

O Índice de Qualidade de Resíduos - IQR é um indicador baseado no grau de 
proteção de um aterro sanitário em relação à seu desempenho operacional, e aos 
dispositivos de proteção ambiental presentes na operação. Segundo o Inventário 
Estadual de Resíduos Sólidos, o (IQR) dos últimos oito anos, no município de Bauru, 
apresentou os valores do Quadro 118 que segue. 
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Quadro 118 Índice de Qualidade de Aterros para Resíduos IQR para Bauru 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
8,7 8,7 8,7 9,8 9,8 9,8 9,5 9,5 

Fonte: CETESB 
A Figura 34 mostra uma vista do Aterro Sanitário de Bauru. 

 

 
Figura 34 Aterro Sanitário de Bauru 

Fonte:  
A quantidade e os tipos de resíduos recebidos no aterro estão indicados no Quadro 

119. 
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Quadro 119 Aspectos quali-quantitativos dos resíduos sólidos do município de 

Bauru 
Mês Domiciliar (kg) Especial (kg) Particular (kg) Total (kg) Média diária total* (kg)

Janeiro 6.572.605 42.825 691.365 7.306.795 235.703

Fevereiro 5.429.300 39.110 685.710 6.154.120 219.790

Março 5.855.225 46.715 729.080 6.631.020 213.903

Abril 6.041.525 48.235 635.110 6.724.870 224.162

Maio 5.768.835 47.415 592.030 6.408.280 206.718

Junho 5.278.090 44.795 617.025 5.939.910 197.997

Julho 5.581.015 47.310 544.305 6.172.630 199.117

Agosto 5.678.340 47.050 549.465 6.274.855 202.414

Setembro 5.317.495 48.695 609.100 5.975.290 199.176

Outubro 5.720.585 50.160 555.360 6.326.105 210.870

Novembro 5.546.565 43.805 631.985 6.222.355 207.411

Dezembro 6.039.260 44.300 752.520 6.836.080 220.519

Mínimo 5.278.090 39.110 544.305 5.939.910 197.997

Médio 5.735.737 45.868 632.755 6.414.359 211.481

Máximo 6.572.605 50.160 752.520 7.306.795 235.703

TOTAL 68.282.840 550.415 7.593.055 76.972.310

* a média diária total = total / número de dias no mês (30, 31 ou 28) 
Fonte: EMDURB, em 20 de março de 2003. 

13.1.1. RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

A Coleta Especial é executada por veículos adaptados que recolhem RSS (resíduos 
de serviços de saúde), produzidos em hospitais, prontos-socorros, clínicas médicas, 
odontológicas e veterinárias, laboratórios, motéis, farmácias, bancos de sangue, 
denominado lixo hospitalar. O lixo é acondicionado em embalagens padronizadas, 
seguindo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e coletado de 
acordo com agendamento. 

Após a coleta, o lixo é levado ao aterro sanitário e depositado em valas sépticas 
devidamente impermeabilizadas. No final do dia o lixo é coberto com cal virgem e terra. 

A EMDURB mantém 3 equipes de coleta em dois veículos do tipo Fiorino e um 
caminhão do tipo baú fechado. Todos os dias são depositados de 1.600 a 1.800 kg de 
resíduos sólidos de Saúde nas valas sépticas do aterro municipal. 

13.1.2. COLETA SELETIVA 

O município de Bauru possui 340 bairros, sendo que 172 bairros (cerca de 700% da 
cidade) são atendidos pela Coleta Seletiva de Lixo, segundo estimativa da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Esta coleta é feita uma vez por semana em cada bairro. No 
entanto, a participação dos moradores ainda é baixa. Estima-se que apenas 2 % do lixo 
produzido em Bauru é encaminhado para a reciclagem, algo em torno de 80 toneladas ao 
mês. 
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Este serviço é feito através de uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente, 
Secretaria do Bem Estar Social e da Associação de Catadores de Recicláveis. 

Nesta parceria, a Secretaria de Meio Ambiente fornece 3 caminhões, cerca de 15 
homens e o combustível para a coleta. A Secretaria do Bem Estar Social apóia através 
dos serviços de assistentes sociais que trabalham diretamente com os associados. O 
local onde a Central de Triagem está localizada pertence a Prefeitura, que cedeu o 
espaço para o funcionamento da Associação de Catadores de Recicláveis e para a 
triagem do material coletado. 

O material é recolhido pelos funcionários da SEMMA aos caminhões e levado para 
a Central de Triagem, onde os associados separam o material reciclável manualmente de 
acordo com categorias como papel, papelão, plástico, vidro, alumínio e rejeitos. Este 
material é pesado e vendido separadamente. 

Em fevereiro de 2003, 85.269 quilos de material foram coletados. Diariamente 
foram 3.552 quilos encaminhados para a Central de Triagem. 

A Central de Triagem é mantida e operada pela Associação de Catadores de 
Recicláveis, onde 25 associados (2007) trabalham separando manualmente o lixo 
reciclável. 

A pesagem é feita individualmente, ou seja, cada associado deve separar e pesar 
uma cota mínima por mês (1.500 kg). Diariamente, cada associado separa os materiais, 
pesando os mesmos individualmente. Na balança, um encarregado marca a quantidade 
pesada, referente a cada um dos associados. No final do mês, o valor de cada material 
vendido é dividido entre eles, de acordo com a quantidade separa e pesada por cada um. 

A diretoria da Associação é formada por 5 associados, escolhidos em assembléia, e 
pessoas da comunidade, também eleitas pelos associados, que se apresentam 
voluntariamente e se reúnem periodicamente para ajudar na manutenção da Central de 
Triagem e da Associação. 

13.1.3. RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

Existem poucas informações sobre este tipo de resíduo, uma vez que de acordo 
com a CETESB – Agência Ambiental de São Paulo, Gerência de Bauru, são dados 
sigilosos. 

O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Comitê de Bacia Hidrográfica 
Tietê-Batalha tem-se os seguintes dados referentes a 1999: 

Quadro 120 Quantidade de Resíduos por Indústria e por tipo 

Indústrias Quantidade 
(t/ano) Tipo 

Acumuladores Ajax Ltda. 27 3 
Ceval – Extração de óleos 70 3 
Pillsbury - Produtos Alimentícios 73 3 
Tilibra 108 3 
Sukest 365 3 
Tilibra 2 4 
Mezzani Alimentos 4 4 
Pillsbury - Produtos Alimentícios 70 4 
Baterias Cral 730 4 
Acumuladores Ajax Ltda. 730 4 

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha 
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13.1.4. RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Estima-se que Bauru produza entorno de 600 toneladas por dia de resíduos 
provenientes da construção civil, originários principalmente de reformas, demolições e de 
construções novas.  

Bauru chegou a ter, no passado, mais de 100 áreas destinadas para estes 
resíduos. Em 1994 o município de Bauru editou um manual listando áreas que poderiam 
ser utilizadas para a disposição de entulhos, lista esta descrita no Quadro 121. Algumas 
destas áreas recebem entulhos até hoje e a maioria está situada em áreas públicas 
destinadas para praças e demais áreas verdes. 

Em 2005 foi formada a Associação dos Transportadores de entulho e agregados de 
Bauru – ASTEN que congrega grande parte dos transportadores destes materiais e 
empresas de terraplanagem 

Atualmente, são duas áreas autorizadas a receber resíduos da construção civil 
gerados em todo o município, administradas em parceria entre SEMMA, ASTEN e 
propiretários (visto se tratar de áreas particulares). Uma das áreas se localiza no Jardim 
TV, as margens da Rodovia Marechal Rondom (SP-300) conhecida como Antiga Granha 
Adachi. A outra área se localiza às margens da Rododvia Bauru-Iacanga, no Jardim 
Yvone. 

Quadro 121 Localização das áreas destinadas ao depósito de entulhos no 
município de Bauru. 

Região Local 

Regional Redentor 
Geisel 

Jardim Carolina - Setor 3 – Quadra 969 

Jardim Carvalho (próximo ao Jardim Marambá) – Setor 3 – Quadra 448 

O Ferradura - Setor 3 – Quadra 1008 

Otávio Rasi - Setor 3 – Quadra 1236 

Regional Parque São 
Geraldo 

Jardim Chapadão/Mendonça - Setor 4 – Quadras 930 e 1670 

Núcleo Hab. Mary Dota - Setor 4 – Quadras 930 e 2102 

Quinta da Bela Olinda - Setor 4 – Quadra 1549 

Vila São Paulo - Setor 4 – Quadras 3076, 3079, 3099 e 3052 

Pousada da Esperança - Setor 4 – Quadra 3510 

Núcleo Habitacional Vanuíre - Setor 4 – Quadra 2107 

Núcleo Residencial Edson Bastos Gasparini - Setor 4 – Quadra 1669 

Jardim TV - Setor 4 – Quadras 3143, 3151 e 3152 

Jardim Araruna - Setor 4 – Quadra 1828 

Jardim Godoy - Setor 4 – Quadra 764 

Regional Jardim Bela 
Vista 

Parque Primavera – Setor 4 – Quadra 1631 

Jardim Vânia Maria – Setor 4 – Quadras 674 e 583 

Parque Sta. Edwirges – Setor 4 – Quadras 522 e 1172 
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Região Local 

Regional Falcão 

Jardim Eldorado – Setor 4 – Quadra 3373 

Núcleo Edson Francisco da Silva – Quadra 1937 

Vila Sta. Terezinha – Setor 5 – Quadra 1168 

Vila Industrial – Setor 5 – Quadras 665, 692 e 668 

Parque Sta. Cândida – Setor 5 – Quadras 1218, 1288 e 1299 

Jardim Faria – Setor 5 – Quadras 641 e 709 

Jardim Jussara – Setor 5 – Quadras 1385 e 1386 

Vila Paulista – Setor 5 – Quadras 356 e 370 

Residencial Parque Granja Cecília A – Setor 5 - Quadra 1155 

Vila Santista e Vila São Francisco – Setor 5 - Quadras 561, 565 e 615 

Parque das Nações – Setor 2 – Quadras 3000 e 3001 

Regional Centro Jardim Paulista – Setor 2 – Quadras 268, 269, 275, 276, 277, 281 e 823 

Fonte: Áreas destinadas à Disposição de Resíduos Sólidos da Construção Civil. 
Prefeitura Municipal, 1994. 

Hoje a responsabilidade pelos locais de deposição de entulhos é da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, que tem escolhido erosões para esta finalidade. Em 2004 a 
erosão da Pousada da Esperança foi aterrada com entulhos. 

 
Esta prática não é recomendada, minimamente pelas seguintes razões: 

• outros materiais nocivos à saúde pública e ao meio ambiente podem estar 
misturados ao entulho; 

• não incorpora procedimentos que considerem o papel das águas 
subterrâneas na formação da erosão que está sendo fechada com o 
material. 

A Figura 35 mostra um antigo bolsão de entulho no município de Bauru. 
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Figura 35 Antigo Bolsão de Entulho do Jardim América (1999) 

Fonte:  
Atualmente os resíduos são depositados na antiga Granja Adachi localizada nas 

margens da rodovia Marechal Rodon (SP-300). 

13.1.5. RESÍDUOS SÓLIDOS DE PODAS E CORTES DE ÁRVORES 

A EMDURB possui 4 equipes de coleta que se somam à equipe da DIPAVE – 
Divisão de Praças e Áreas Verdes. Parte dos resíduos é transformada em adubo 
orgânico e parte é depositada no aterro sanitário em área diversa do resíduo doméstico e 
hospitalar. 

13.1.6. DEPÓSITOS IRREGULARES DE RESÍDUOS 

Em virtude dos vazios urbanos, configurados por terrenos baldios, ocorre um 
contínuo descarte de lixo doméstico nestes terrenos. Os depósitos irregulares estão 
distribuídos por toda a zona urbana do município, e estão cadastrados atualmente 43 
pontos (Volume de Anexos) pela Prefeitura Municipal. Estima-se que a quantidade de 
depósitos seja ainda maior. 

Além do efeito visual e do mau cheiro gerado pelo descarte inadequado destes 
resíduos, deve-se considerar o potencial destes locais como deflagradores de doenças. 
Sabe-se que ocorre a dispersão de vetores (criadouros) de doenças graves, como a 
Leishmaniose e Dengue, a partir destes locais. Considerando os diversos pontos de 
alagamento registrados na cidade, pode-se inferir que a situação atual promove ainda o 
contato direto com a Leptospirose, já que os depósitos de resíduos constituem grande 
atrativo para aves e roedores. Além do mais, não se deve desprezar o potencial de 
contaminação do solo e lençol freático nas áreas destinadas a estes fins. 
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13.1.7. PANORAMA GERAL 

O Quadro 122 apresenta o panorama geral da disposição dos resíduos sólidos em 
Bauru. 

Quadro 122 Panorama Geral de Resíduos Sólidos em Bauru (2006) 
Resíduos Empresa Responsável Destino Quantidade (t) 

Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) EMDURB Aterro Sanitário de Bauru 71.760,00

Resíduos de Serviço 
de Saúde (RSS) EMDURB Valas sépticas 619.100,00

Coleta Seletiva de 
Lixo (CSL) PMB – SEMMA Central de Triagem de 

Materiais Recicláveis 800,00

 

13.1.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de o aterro sanitário de Bauru possuir alto IQR, encontrar-se em condições 
adequadas e possuir licença para funcionamento, existem algumas situações que 
comprometem suas atividades. 

No dia 19 de maio (2005) a Prefeitura foi autuada pela CETESB por causa do lixo 
espalhado no aterro sanitário, sem a cobertura de terra. É a segunda notificação deste 
ano pelo mesmo problema. Nesse período, a situação no aterro era crítica. O lixo exala 
mau cheiro, há proliferação de insetos e urubus são atraídos para a região. De acordo 
com o presidente da EMDURB cerca de 15% do lixo descoberto ainda é da administração 
passada (www.jcnet.com.br, consultado em 23 de maio de 2005). 

O aterro foi projetado para operar durante 15 anos, no entanto sua capacidade já 
está esgotando. 

A quantidade de resíduos separados para reciclagem é consideravelmente baixa, 
podendo ser um reflexo da pouca e ineficiente divulgação de informações, através de 
campanhas na mídia, escolas entre outros. 

Com relação aos resíduos industriais faz-se necessário realizar a disposição 
adequada no caso de rejeitos tóxicos. Os dados relativos a produção de resíduos por 
indústrias da região são sigilosos e o monitoramento é realizado pela CETESB. 

Quanto aos resíduos sólidos inertes, apesar do número de bolsões de entulhos ter 
diminuído nos últimos anos, o número de áreas destinadas (sem a autorização da 
SEMMA) a esta forma de disposição de resíduos ainda é expressivo no município. 
Acredita-se que esta seja uma das formas adotadas anteriormente pela Prefeitura 
Municipal para recuperar processos erosivos acelerados (boçorocas). Sabe-se que a 
forma adequada para recuperação de voçorocas consiste principalmente na realização 
de obras hidráulicas. As medidas de recuperação das boçorocas cadastradas na área 
urbana de Bauru são apresentados no Volume de Anexos do presente relatório. As 
medidas sugeridas foram elaboradas através de análise minuciosa de cada processo 
erosivo, por profissional altamente capacitado (ALMEIDA-FILHO 2000). 

Além da disposição de resíduos em processos erosivos acelerados, existe em 
Bauru um sério problema associado aos “vazios urbanos”. Tais locais tornam-se atrativos 
para o depósito inadequado de resíduos sólidos, representando significativa fonte de 
dispersão de vetores, além de causar mau cheiro e poluição visual.  
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13.1.9. RECOMENDAÇÕES 

• Realizar campanhas educativas, abrangendo a população bauruense, de 
forma geral, enfatizando os seguintes tópicos: 

– Problemas associados ao despejo de lixo em terrenos baldios 
· relacionar esta prática à disseminação de doenças contagiosas, 

depreciação de terrenos, contaminação da água, ou seja, efeitos 
diretos da prática inadequada sobre a população da cidade 

– Reciclagem 
· incentivar os moradores a lavar e separar os resíduos e colaborar 

para a coleta seletiva dos mesmos: enfatizar a necessidade de 
diminuir a quantidade de lixo que vai para o aterro, esclarecer a 
respeito do futuro esgotamento do aterro, mostrar os benefícios 
gerados a partir da separação do lixo na residência (geração de 
empregos, ganhos ambientais) 

• Realizar estudos de alternativas futuras face ao esgotamento do aterro. 
• Interromper o depósito de entulhos em processos erosivos 
• Promover parcerias no intuito de viabilizar estudos para recuperação dos 

terrenos afetados pelo depósito irregular de resíduos 
• Benefícios Esperados 
• Como benefícios esperados pode-se citar, entre outros: 
• Diminuição na quantidade de resíduos dispostos diariamente no aterro e 

conseqüente aumento na vida útil do mesmo 
• Maior arrecadação por parte das associações de catadores e centrais de 

triagem 
• Redução das áreas degradadas 
• Valorização de terrenos 
• Valorização social 
• Diminuição das doenças de veiculação hídrica e infecto-contagiosas 
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14. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

14.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A vegetação de São Paulo é muito diversificada, estando presente no Estado, uma 
boa representação dos biomas do Brasil. A Floresta Atlântica ocorre na Serra do Mar 
("Floresta Ombrófila Densa"), e se estende para o planalto interior com fisionomias 
variadas de tipos de Florestas Mesófilas, semidecíduas. As áreas abertas da região 
central e do oeste são dominadas pelos Cerrados, incluindo os Campos Sujos até 
Cerradões. Destacam-se, áreas menores com outros tipos de vegetação, especialmente 
as Restingas, Dunas e Manguezais, na região costeira. Destacam-se, ainda as Florestas 
Montanas na Serra da Mantiqueira, acima dos 1.500 m de altitude e os Campos de 
Altitude a mais de 2.000 m. Pela posição geográfica do Estado, ocorrem associados 
elementos de floras tipicamente tropicais e de floras mais características de regiões 
subtropicais.  

Até meados do século XIX, o Estado de São Paulo ainda apresentava sua 
vegetação praticamente intacta. Esse período foi seguido por um intenso uso da terra, 
principalmente pela monocultura cafeeira, extremamente exigente quanto ao tipo de clima 
e do solo. Sua implantação provocou, por um lado, o contínuo desmatamento e, por 
outro, o desenvolvimento econômico do Estado e do País. Hoje, as reservas florestais 
nativas em bom estado de preservação estão localizadas principalmente ao longo da 
Serra do Mar (Mata Atlântica), em terrenos de difícil acesso e com poucas possibilidades 
de aproveitamento agrícola.  

O Estado de São Paulo foi relativamente pouco visitado pelos botânicos que 
percorreram o Brasil, em diferentes períodos, fato facilmente constatado pelo pequeno 
número de coleções referidas na Flora Brasiliensis, publicada entre 1840 e 1906. Na obra 
estão citadas, principalmente, as coleções de Riedel e, em menor escala, as de Saint-
Hilaire e Martius. Destaca-se, também, o trabalho de Löfgren, por volta de 1896, 
realizado em uma época na qual pelo menos a metade da vegetação de São Paulo 
estava intacta. Este autor, ao verificar a escassez de coletas no Estado, iniciou o herbário 
da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, reunindo coleções de 
várias regiões, inclusive da capital, em áreas atualmente urbanizadas.  

Os taxonomistas de São Paulo, considerando a infra-estrutura de suas instituições 
e a disponibilidade de apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), propuseram o projeto temático "Flora Fanerogâmica do Estado de São 
Paulo", sob a coordenação do Prof. Dr. Hermógenes de Freitas Leitão Filho (UNICAMP), 
e dos coordenadores adjuntos Dra. Maria das Graças Lapa Wanderley (IBt) e Dra. Ana 
Maria Giulietti (USP).  

O Projeto "Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo" foi aprovado pela 
FAPESP em novembro de 1993 e implantado em janeiro de 1994, tendo como sede 
inicial a UNICAMP. O Projeto conta com a participação efetiva das seguintes instituições 
do Estado: Instituto de Botânica (IBt); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 
Instituto Agronômico do Estado (IAC); Instituto Florestal (IF); Universidade de São Paulo 
(USP), Campi de São Paulo de Piracicaba (ESALQ) e de Ribeirão Preto; Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), Campi de Rio Claro, de Botucatu e de São José de Rio Preto 
e o Departamento de Parques e Áreas Verdes (DEPAVE), da Prefeitura do Município de 
São Paulo.  

Logo após a implantação do projeto, teve início o levantamento do material 
depositado nos herbários paulistas, com a participação dos colaboradores das diferentes 
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instituições do Estado, resultando em uma listagem preliminar, com aproximadamente 
7.500 espécies, agrupadas em 1.500 gêneros e 180 famílias. Esta listagem, em processo 
de revisão pelos especialistas, constitui a base do Banco de Dados da Flora de São 
Paulo e incluiu todas as espécies nativas e as naturalizadas e que fazem parte da 
vegetação natural, mesmo que sejam ervas daninhas. As espécies introduzidas 
encontradas apenas em cultivo, ou cuja ocorrência espontânea é rara, não foram 
incluídas.  

14.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

14.2.1. REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA E CERRADO NO ESTADO 

O Estado de São Paulo é formado, basicamente, pelos Biomas Mata Atlântica 
(Figura 36, Figura 37, Figura 38 e Figura 39) e Cerrado (Figura 40). A importância desses 
ecossistemas foi, recentemente, reconhecida com a inclusão de ambos na lista de 
“hotspots” (regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta) organizada pela 
Conservation International. 

Segundo o Inventário Florestal do Estado de São Paulo de 1993, o estado possuía 
cerca de 33.307.744 ha de "Mata Natural", ou seja, 13,4% de seu território. Destes, 
aproximadamente 85% são classificados como "mata" e "capoeira"; 9% como as 
diferentes fisionomias do Cerrado e 4% entre "várzea", "restinga", "mangue" e "vegetação 
não classificada". 

Ainda conforme o Inventário Florestal do Estado, no período de 1962 a 1973 houve 
um descréscimo de 39,45% da cobertura vegetal natural do Estado e de 1973 a 1990-92, 
o descréscimo foi de 29,20%. No total, de 1962 a 1992, a perda de vegetação foi de 
57,13%, um índice alarmante. Essa perda pode ser visualizada nos mapas de 
Reconstituição da Cobertura Vegetal feitos por M. Victor em 1975 (Figura 41). 

Atualmente, um dos principais problemas enfrentados para a conservação dos 
remanescentes florestais do Estado é sua extrema fragmentação. No Cerrado, por 
exemplo, os remanescentes estão distribuídos em cerca de 8.353 fragmentos. A 
dificuldade de conservação da fauna paulista e o grande número de animais em perigo 
de extinção também refletem essa fragmentação do ambiente; cerca de 62 espécies 
paulistas aparecem na Lista de Animais Ameaçados de Extinção do Brasil. 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

264

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Figura 36 Mapa da Área Original da Mata Atlântica no Brasil 

Fonte: SOS Mata Atlântica (www.sosmataatlantica.org.br, consultado em junho/2005) 

 
Figura 37 Mapa da Situação Atual da Mata Atlântica no Brasil 

Fonte: SOS Mata Atlântica (www.sosmataatlantica.org.br, consultado em junho/2005) 
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Figura 38 Mapa da Área Original da Mata Atlântica em São Paulo 

Fonte: SOS Mata Atlântica (www.sosmataatlantica.org.br, consultado em junho/2005) 

 
Figura 39 Mapa da Situação Atual da Mata Atlântica em São Paulo 

Fonte: SOS Mata Atlântica (www.sosmataatlantica.org.br, consultado em junho/2005) 
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Figura 40 Mapa de Remanescentes de Cerrado em São Paulo 

Fonte: Instituto Florestal do Estado de São Paulo – Secretaria do Meio Ambiente (SMA). 1997 
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Figura 41 Reconstituição da Cobertura Vegetal em São Paulo 

Fonte: A. C. Cavalli, J. R. Guillaumon e R. Serra F. - Fonte: Mauro Victor - 1975  

14.2.2. REFLORESTAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Este item é baseado no trabalho realizado por KRONKA et al. (2000), intitulado 
“Mapeamento e Quantificação do Reflorestamento no Estado de São Paulo“. 

As áreas de reflorestamento no Estado de São Paulo tiveram seu último diagnóstico 
efetuado em 1991-92, conforme dados apresentados no “Inventário Florestal do Estado 
de São Paulo”. Nesta oportunidade, com a utilização de produtos orbitais, as áreas com 
reflorestamento foram quantificadas, com posterior estratificação considerando-se as 
espécies, condições de manejo, idades e respectivos detentores. 

O trabalho foi desenvolvido em cooperação com a SBS - Sociedade Brasileira de 
Silvicultura, sendo projeto integrante do Programa BIOTA-FAPESP (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Os resultados do estudo são apresentados 
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no Quadro 123. 
Quadro 123 Inventário Florestal do Estado de São Paulo - Resultados 

Região Administrativa
gênero (área em ha) 

Distribuição % 
Eucalyptus Pinus Total 

Araçatuba 892 115 1.007 0,1 

Bauru  47.087 20.150 67.237 8,7 

Campinas 100.906 9.099 110.005 14,3 

Litoral 4.122 4.378 8.500 1,1 

Marília 5.186 3.700 8.886 1,2 

Presidente Prudente 2.131 7.436 9.567 1,2 

Ribeirão Preto 91.501 5.554 97.055 12,6 

São José do Rio Preto 2.315 46 2.361 0,3 

São Paulo 57.307 6.590 63.897 8,3 

Sorocaba 233.406 92.664 326.070 42,3 

Vale do Paraíba 66.663 8.762 75.425 9,8 

TOTAL 611.516 158.494 770.010  
 
A Figura 42 apresenta o mapa das áreas reflorestadas em São Paulo. 

 
Figura 42 Áreas Reflorestadas do Estado de São Paulo 

Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 
Os autores concluíram que: 

• O Estado de São Paulo apresenta uma área total de reflorestamento de 
770.010 hectares, correspondendo a 3,1% de sua superfície. Deste total, 
611.516 hectares (79,4%) correspondem as áreas com Eucalyptus e 
158.494 hectares (20,6%) com Pinus.  
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• A Região Administrativa de Sorocaba é aquela que concentra as áreas 
mais expressivas, 326.070 hectares, correspondendo a 42,3% de toda a 
área reflorestada do Estado. Deve ser destacado também que, da área 
total com Pinus existente no Estado, 158.494 hectares, a Região 
Administrativa de Sorocaba detém 92.664 hectares, correspondendo a 
58,5%. Outras Regiões Administrativas com índices de reflorestamentos 
expressivos estão mostradas no Quadro 124. 

 
Quadro 124 – Regiões Administrativas com Reflorestamento Expressivo  

Região Administrativa 
Área 

(hectares) % 
Campinas 110.005 14,3 
Ribeirão Preto 97.055 12,6 
Vale do Paraíba 75.425 9,8 
Bauru 67.237 8,7 

Fonte: Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental. 
 

• Com relação aos totais do Estado, as seguintes Regiões Administrativas 
apresentam índices insignificantes: Araçatuba, São José do Rio Preto, 
Presidente Prudente e Marília.  

• Comparando-se os diferentes períodos em que foi executado o 
levantamento do reflorestamento no Estado de São Paulo, constata-se, 
pela primeira vez, um decréscimo das áreas reflorestadas, motivado pela 
diminuição das áreas com Pinus, uma vez que as áreas com Eucalyptus 
permaneceram praticamente estáveis.  

• A expressiva redução das áreas com Pinus, da ordem de 35.560 hectares, 
representa 18,3% do total anteriormente existente no Estado.  

• A análise isolada de cada uma das Regiões Administrativas indica:  
– Região Administrativa de Sorocaba: os níveis de reflorestamentos com 

Eucalyptus permaneceram praticamente os mesmos, havendo 
expressivas reduções das áreas com Pinus (26.992 hectares, 22,6%).  

– Região Administrativa do Vale do Paraíba: houve decréscimo tanto das 
áreas com Pinus (17,6%) como das de Eucalyptus (5,8%).  

– Região Administrativa de Ribeirão Preto: houve decréscimo, tanto das 
áreas de Pinus como das de Eucalyptus.  

– Região Administrativa de Campinas: apresentou aumento das áreas 
com Eucalyptus (9,1%) e diminuição das áreas com Pinus (25,9%).  

– Região Administrativa de Bauru: houve redução tanto das áreas com 
Eucalyptus (11,2%) como as de Pinus (3,9%). 

14.3 FLORA EM BAURU 

14.3.1. UNIDADES FITOGEOGRÁFICAS 

As Ilustrações, as seguir (Figura 43, Figura 44, Figura 45, Figura 46, Figura 47, 
Figura 48, Figura 49 e Figura 50), apresentam os mapas da cobertura vegetal do 
município de Bauru e seu entorno gerados a partir do SOS Mata Atlântica 
(www.sosmataatlantica.org.br) e pelo Projeto BIOTA/FAPESP (www.biota.org.br). 
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Figura 43 Mapa da Área Original da Mata Atlântica em Bauru 

Fonte: SOS Mata Atlântica (www.sosmataatlantica.org.br, consultado em junho/2005) 

 
Figura 44 Mapa da Situação Atual da Mata Atlântica em Bauru11 

Fonte: SOS Mata Atlântica (www.sosmataatlantica.org.br, consultado em junho/2005) 

                                                 
11 Domínio da Mata Atlântica (DMA). Decreto Federal nº 750, de 10 de fevereiro de 1993: 

“Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências.” 
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Figura 45 Estação Ecológica de Bauru (mais acima) e Estação Experimental de 

Bauru (Horto Florestal) - dentro do perímetro urbano. 
Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 

 
Figura 46 Cobertura Vegetal em Bauru e seu Entorno – Reflorestamento de Pinus e 

Eucalipto 
Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 
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Figura 47 Cobertura Vegetal em Bauru e seu Entorno - Cerrado 

Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 

 
Figura 48 Cobertura Vegetal em Bauru e seu Entorno - Cerradão 
Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 
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Figura 49 Cobertura Vegetal em Bauru e seu Entorno – Mata (Floresta 

Semidecidual) 
Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 

 
Figura 50 Cobertura Vegetal em Bauru e seu Entorno – Vegetação Secundária (Mata 

Ciliar e Floresta Semidecidual) 
Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 

 
A Figura 51, a seguir, apresenta a cobertura vegetal para o perímetro urbano de 

Bauru. 
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Figura 51 Cobertura Vegetal na Perímetro Urbano de Bauru 

Fonte: Biota/Fapesp, Centro de Referência em Informação Ambiental, 2001. 
 
A flora encontrada no município de Bauru foi caracterizada no item 4.8.1. O 

município possui um dos poucos remanescentes de cerrado do planalto paulista. A 
conexão desses fragmentos é imprescindível para a manutenção da biodiversidade 
presente nesses remanescentes florestais. O desenvolvimento de planos de recuperação 
de micro-bacias num trabalho conjunto entre prefeitura e pequenos produtores rurais 
pode ser uma alternativa plausível. Somente respeitando os limites das APPs – Áreas de 
Proteção Permanente e Reservas Legais de cada propriedade, corredores podem ser 
formados entre esses fragmentos. Várias áreas possuem pequenos trechos de floresta 
com árvores adultas que servem como fonte de propágulos, portanto o proprietário rural 
não precisa comprar mudas e gastar dinheiro com a adequação ambiental de sua 
propriedade. 

O simples abandono da área propicia uma sucessão vegetacional bastante rápida 
quando se tem árvore adulta próxima a área destinada à recomposição. Alguns 
procedimentos são favoráveis e indicados como o controle de incêndios e a implantação 
de cercas protegendo a APP em casos de propriedade com criação de gado. 

É sabido que plantações com ciclos longos de manejo como Seringueira ou 
Eucalipto atuam como corredor de fauna. Todo produtor rural quer utilizar sua 
propriedade da maneira mais rentável. O plantio de Eucalipto ou Seringueira entre esses 
fragmentos de floresta pode ser uma alternativa favorável para alguns grupos de animais, 
aumentando a largura do corredor (APP + faixa com plantação de Eucalipto ou 
Seringueira) e também rentável para o proprietário rural. 

Em visita de campo às Matas de brejo localizadas nos enclaves de áreas de 
cerrados ou semidecíduas do município de Bauru, foi possível distinguir diferentes 
estágios sucessivos e diferentes níveis de degradação das matas ciliares. Ainda em cada 
bacia ou micro-bacia, há trechos mais preservados e outros bastante degradados. Foi 
possível distinguir que os trechos mais preservados estão localizados dentro de Unidade 
de Conservação ou afastados da área urbana do município. 

Comunidades brejosas (Figura 52) mais preservadas são constituídas por espécies 
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em estágio mais avançado de sucessão como Calophyllum brasiliensis (Guanandi) e 
Magnólia ovata (Pinha-do-brejo) associadas a espécies pioneiras em sua maioria, tais 
como: Cecropia sp (Embaúba), Croton urucurana (Sangra-d’água), Myrsine umbellata 
(Capororoca), Hirtella gracilipes (Azeitona-do-mato) e Senna multijuga (Aleluia). 

 
Figura 52 Mata de brejo na área do Jardim Botânico 

Fotos: SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda (02/05/2005) 
 
Comunidades em estágios iniciais de sucessão em ambiente antropizados (Mata de 

brejo antropizadas) são constituídas com alguns indivíduos esparsos de espécies 
pioneiras como, Croton urucurana (Sangra-d’água) e Hirtella gracilipes (Azeitona-do-
mato). Esses ambientes geralmente estão localizados próximos a área urbana do 
município e foram criados devido a um estancamento do curso natural de um corpo 
d'água. É necessário o enriquecimento com espécies climáticas em casos onde não há 
uma fonte de propágulo como o caso da Figura 53. 
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Figura 53 Mata de brejo na sub-bacia do Água Parada 

Fotos: SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda (02/05/2005) 
Nos outros trechos do rio Batalha, a vegetação ciliar é tipicamente arbórea, 

apresentando avançado estágio sucessional, predominando espécies como: Figueiras 
(Ficus spp.), Louveira (Cyclolobium vecchii), Guanandi (Calophyllum brasiliensis), Ingá 
(Inga affinis), Canela-do-brejo (Endlicheria paniculata), Olho-de-cabra (Ormosia arborea), 
Orelha-de-negro (Enterolobium timbouva), Marinheiro (Guarea macrophylla e G. 
guidonea.), Eritrina (Erythrina crista-galli) e entre outras. 

O Rio Batalha possui fragmentos de florestas em sua margem direita e esquerda no 
único trecho em que o rio não é limite intermunicipal. Esses fragmentos estão localizados 
bastante próximos a mata ciliar (cerca de 200 a 500 metros) e são fáceis de serem 
conectados através de corredores ecológicos. Devido a essa área possuir uma mata ciliar 
(Figura 54 e Figura 55) relativamente preservada e fragmentos de florestas com árvores 
adultas, o simples abandono da área, controle de fogo e controle de gramíneas podem 
auxiliar na recuperação da vegetação natural sem muitos gastos do proprietário. 
Aparentemente essas propriedades não possuem os 20% obrigatórios de reserva legal, 
assim cabe à prefeitura, juntamente com seus técnicos do meio ambiente, a melhor 
orientação aos proprietários rurais para viabilizarem a recomposição vegetal entre os 
fragmentos isolados. 
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Figura 54 Vista geral da mata ciliar do rio Batalha 

Fotos: SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda (02/05/2005) 

 
Figura 55 Interior da mata ciliar do rio Batalha (zona de brejo) 

Fotos: SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda (02/05/2005) 
Na sub-bacia do Água Parada, o córrego Guabiroba (Figura 56) também se 

apresenta margeado por vegetação ciliar brejosa (Figura 57) bastante degradada e, o 
restante da drenagem (i.e. córrego da Figueira, São Bento, Rio Verde) é acompanhado 
por um mosaico de vegetação ciliar arbórea e brejosa. Trechos de córregos com 
características da Figura 57 são bastante comuns próximos a zona urbana, devendo a 
prefeitura em parceria com os proprietários rurais recuperá-los. Existem programas do 
Governo do Estado de São Paulo (Programa Estadual de Micro-bacias Hidrográficas, por 
exemplo) que podem fornecer recursos necessários à recuperação destes locais, 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

278

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

mediante projeto. 

 
Figura 56 Córrego Guabiroba 

Fotos: SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda (02/05/2005) 

 
Figura 57 Mata de brejo próxima do córrego Guabiroba 

Fotos: SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda (02/05/2005) 
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14.3.2. LEVANTAMENTOS FLORÍSTICOS E FITOSSOCIOLÓGICOS 

Os levantamentos relacionados neste item foram realizados pelo Vereador Rodrigo 
Agostinho, como subsídio à Agenda 21 do município: 

Os levantamentos florísticos e fitossociológicos existentes em áreas de 
remanescentes florestais de Bauru estão quase todos localizados em áreas localizadas 
na região leste de Bauru, onde se encontra a Área de Proteção Ambiental Campo Novo – 
Vargem Limpa, e foram realizados em diversos períodos diferentes e com metodologias 
diferentes. 

No trabalho científico Estudos Florísticos e Fitossociológicos em Áreas de 
Vegetação Nativa no município de Bauru – SP, desenvolvido por OSMAR CAVASSAN e 
FERNANDO ROBERTO MARTINS em 1989, são encontradas informações importantes 
sobre os estudos já realizados em Bauru. 

O primeiro estudo foi realizado por Veloso em 1948 na área do antigo Leprosário 
Aimorés. 

Lista-se, a seguir, os principais estudos da flora existente na região leste de Bauru 
e que servem como justificativa à conservação deste importante remanescente florestal: 

• Estudos Florísticos e Fitossociológicos em áreas de vegetação nativa no 
Município de Bauru - SP. Artigo publicado na Revista SALUSVITA 8 (1): 
41-47, 1989. Autores Osmar Cavassan e Fernando Roberto Martins.  

• Florística e Fitossociologia da Vegetação Lenhosa em um hectare de 
Cerrado no Parque Ecológico Municipal de Bauru (SP), Tese apresentada 
ao Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, como 
parte dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Ciências em 
1990. Autor Osmar Cavassan. 

• Bromeliáceas do Parque Ecológico Municipal Tenri Bauru (SP), Monografia 
apresentada a Universidade do Sagrado Coração de Jesus como parte das 
exigências para obtenção do título de Bacharel em Biologia em 1993. 
Autora Paula Machado de Souza.  

• Composição Florística do Estrato Herbáceo-Subarbustivo em uma área de 
cerradão do Parque Ecológico Municipal de Bauru (SP). Trabalho 
apresentado como parte dos critérios para conclusão da disciplina 
Metodologia Científica pela Faculdade de Ciências UNESP – Bauru, 1994. 
Autores Suzi Reis Christianini e Milene Bettoni Ballalai Swenson. 

• Pelas trilhas do Jardim Botânico de Bauru. Publicação da Editora EDUSC, 
1996. Autores Maria Estela Silveira Pachoal e Pedro Leme Corrêa. 

• Levantamento Florístico e Fitossociológico da Florestal Estacional 
Semidecidual do Jardim Botânico Municipal de Bauru, São Paulo. Tese 
apresentada ao Instituto de Biologia da Universidade Estadual de 
Campinas para obtenção do Título de Mestre em Ciências Biológicas na 
área de Biologia Vegetal em 2000. Autor Marcelo Henrique Húngaro 
Pinheiro.  

Considerando o estudo “Florística e Fitossociologia da vegetação Lenhosa em um 
Hectare de Cerrado do Parque Ecológico Municipal de Bauru”, realizado pelo Biólogo 
Osmar Cavassan, foram amostradas 93 espécies, pertencentes a 39 famílias e 70 
gêneros, mais um desconhecido. O Volume de Anexos apresenta a lista de espécies 
amostradas em Bauru com suas famílias e nomes vulgares. 

Em 1993, Paula Machado de Souza apresentou monografia a Universidade do 
Sagrado Coração para obtenção do título de Bacharel em Biologia contendo os 
resultados de suas pesquisas no Parque Ecológico Municipal Tenri, onde identificou as 
bromeliáceas ali existentes. O Volume de Anexos apresenta a lista das espécies 
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encontradas. 
O trabalho intitulado ”Pelas Trilhas do Jardim Botânico de Bauru”, executado pelos 

pesquisadores Maria Estela Silveira Paschoal e Pedro Leme Corrêa, publicado em 1996 
pela EDUSC, a fim de subsidiar um programa de interpretação da natureza do Jardim 
Botânico Municipal de Bauru onde foi realizado o levantamento das espécies arbustivas e 
arbóreas encontradas às margens das trilhas já existentes no local, destinadas ao uso 
público. Foram identificadas 81 espécies pertencentes a 43 famílias, sendo que 4 
permanecem com identificação apenas em gênero. O Volume de Anexos apresenta a 
relação completa das espécies identificadas. 

Entretanto, os resultados que mais demonstram a importância da conservação de 
nossa biodiversidade local são encontrados no estudo “Levantamento Florístico e 
Fitossociológico da Floresta Estacional Semidecidual do Jardim Botânico Municipal de 
Bauru”, de Marcelo H. H. Pinheiro (2000). 

Neste levantamento florístico nas áreas de mata mesófila semicaducifólia, realizado 
pelo Biólogo Marcelo H. H. Pinheiro, foram relacionadas 192 espécies distribuídas em 
126 gêneros e 51 famílias. No interior das parcelas foram identificadas 122 espécies, 95 
gêneros e 48 famílias, sendo que dos espécimes vegetais coletados nessa fitocenose, 8 
foram identificados em nível genérico e um, em nível de família. 

Na área de Cerradão foram identificados 139 espécies, 99 gêneros e 52 famílias. 
Somando-se as espécies encontradas em ambas as fitocenoses, chega-se a 264 
espécies. Cerca de 67 espécies foram compartilhadas por ambas as fitocenoses e 73 
foram coletadas apenas no Cerradão. O Volume de Anexos apresenta a lista de 
espécies. 

Assim, o município de Bauru possui vários estudos florísticos nas mais 
diversificadas fitofisionomias que oferecem subsídio para planos de recuperação de 
áreas degradadas e recomposição de corredores ecológicos conectando os fragmentos 
isolados. Poucos municípios brasileiros possuem subsídios assim para planos de 
recuperação. Sua execução seria imprescindível para servir de modelo para outros 
municípios. 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Batalha existem poucos estudos florísticos e 
fitossociológicos. A maioria dos estudos se concentra na área da Estação Ecológica de 
Bauru – E. E. Sebastião Aleixo da Silva e nos municípios vizinhos de Agudos e Avaí. 

Os primeiros estudos na área da Estação Ecológica de Bauru começaram em 1976, 
realizados por José Carlos Nogueira. Em 1983, Osmar Cavassan, utilizou o método de 
quadrantes e identificou 31 famílias, 55 gêneros e 60 espécies, sendo uma não 
identificada. O Volume de Anexos apresenta esta lista de espécies. 

14.3.3. ÁREAS VERDES 

Existe em Bauru um número muito grande de áreas verdes não urbanizadas, que 
foram formadas no município quando da criação de núcleos habitacionais e loteamentos 
urbanos.  

Muitas destas áreas ainda possuem remanescentes florestais importantes e que 
merecem ser preservados, outras recebem lixo e entulhos, outras estão hoje totalmente 
erodidas. 

A responsabilidade da manutenção das mesmas é da Semana da Árvore. 
A última pesquisa sobre estas áreas verdes foi conduzida por Norma Constantino12 

                                                 
12 CONSTANTINO, N.R.T. Sistema de áreas verdes para a cidade de Bauru. Dissertação de 

mestrado Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. UNESP Campus de Bauru. Bauru. 
117p. 1995. 
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em 1995. O Quadro 125 apresenta um dos resultados do estudo: 
Quadro 125 Sistema de áreas verdes urbanas 

Tipologia 
Áreas Verdes 
preservação 

(m²) 

Áreas Verdes 
preservação 

(m²/hab) 

Áreas Verdes 
recreação 

(m²) 

Áreas 
Verdes 

recreação 
(m²/hab) 

Praças   619.218.94 2.43 

Área Verde Loteamentos   3.434.590.71 13.45 

Parques/Bosques 2.117.665.99 8.29   

Parque sem projetos 646.548.23 2.53   

Fundos de Vale 2.091.000.00 8.19   
Total Áreas Verdes de 
Preservação 4.855.214.22 19.01   

Total Áreas Verdes de 
Recreação   4.053.809.65 15.88 

Total Áreas Verdes   8.909.023,87 34,89 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru - Bauru – 1995. População estimada: 289.511hab. 
 
O Volume de Anexos apresenta uma listagem das praças e áreas verdes por setor 

e quadra. 

14.4 FAUNA EM BAURU 

14.4.1. MAMÍFEROS13 

Após consulta bibliográfica nas bibliotecas da UNESP – Universidade Estadual 
Paulista – Campus Bauru e da USC – Universidade do Sagrado Coração, bem como 
entrevistas com pesquisadores ficou evidenciado a inexistência de levantamentos 
faunísticos na cidade de Bauru, em relação a mamíferos. 

Felinos são muito utilizados como bioindicadores de qualidade ambiental. Nos 
fragmentos de florestas do município de Bauru são encontrados três espécies de felinos, 
a Lontra, Tatus, Bugios, a Paca e a Cutia evidenciando uma rica fauna e reforçando a 
necessidade de conservação e conexão dos remanescentes florestais. Os felinos são 
importantes predadores topo de cadeia e a Cutia e a Paca, importantes dispersores de 
sementes. Em fragmentos de florestas nos quais a Paca e a Cutia foram extintas, as 
plantas que produzem frutos grandes, como o Jatobá, perdem seus dispersores e 
consequentemente, sua distribuição natural e recrutamento são comprometidos. 

O Volume de Anexos apresenta a lista de espécies constatada a partir de entrevista 
junto aos pesquisadores do Zôo Bauru. 

14.4.2. AVES 

A partir de estudos ornitológicos conduzidos pelo pesquisador Reginaldo José 
Donatelli – UNESP BAURU, foram identificadas 320 espécies de aves na região de 

                                                 
13 Compilação de dados feita pelo Vereador Rodrigo Agostinho como subsídio à Agenda 21 

do Município de Bauru. 
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Bauru. Esta lista encontra-se no Volume de anexos. Oito delas estão no livro vermelho de 
aves ameaçadas para o Estado de São Paulo organizado pelo CEO (Centro de Estudos 
Ornitológicos - http: //www. ib.usp.br/ceo/livro/livrover.htm ) da USP e marcadas com na 
lista mencionada com um * (asterisco) na listagem.  

Anthilophia galeata é uma espécie típica de matas-de-brejo, reforçando a 
necessidade de recuperação das matas ciliares que podem aumentar as populações 
dessa espécie. 

As populações dessas espécies ameaçadas devem ser acompanhadas e 
monitoradas nos fragmentos de florestas do município de Bauru através de mapeamento 
das áreas de ocorrência e o censo de suas populações. Essas medidas são 
imprescindíveis para garantir a perpetuação dessas espécies na região de Bauru. 

14.4.3. RÉPTEIS 

A partir de estudos e levantamentos efetuados pelo Zôo Bauru chegou-se a lista 
apresentada no Volume de Anexos. 

14.4.4. ANFÍBIOS 

Não foram localizados estudos sobre os anfíbios existentes em Bauru. 

14.4.5. PEIXES 

Não foram localizados estudos sobre a ictiofauna de Bauru, mas estima-se a 
ocorrência das espécies de peixes que ocorrem no Rio Tietê, principalmente nos 
afluentes do Rio Batalha. No Rio Bauru, devido a poluição causada pelo despejo de 
esgotos sem tratamento, a ictiofauna foi seriamente prejudicada. 

14.4.6. INSETOS 

Não foram localizados estudos. 

14.5 PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE BAURU 

O zoológico Municipal de Bauru (demarcado pela Lei 3.480/92), foi fundado em 24 
de agosto de1980 e conta com área física total de 10 ha. O zôo recebe mais de 150.000 
visitantes por ano e conta com um acervo de 600 animais e mais de 250 espécies. O Zôo 
é formado por uma floresta natural com preservação total de sua vegetação. Possui 
aquário, pinguinário e uma área reservada para répteis 

Os principais objetivos do Zôo são: 
• educação; 
• conservação; 
• pesquisa e 
• lazer. 

A principal finalidade do Zoológico Municipal de Bauru é a reprodução de espécies 
em cativeiro, principalmente aquelas em risco de extinção, de forma a assegurar a 
biodiversidade futura. A seguir são mostrados alguns animais ameaçados de extinção 
que podem ser vistos no Parque Zoológico Municipal de Bauru. 
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14.5.1. ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO EM CATIVEIRO NO PARQUE ZOOLÓGICO 
MUNICIPAL DE BAURU14 

• Mico Leão da Cara Dourada (Figura 58) 
– Ordem:Primata 
– Espécie: Leontopithecus rosalia 
– Modus vivendi: Vive em grupos familiares formados, em média, por seis 

indivíduos. Na natureza vivem em média, oito anos, mas podem chegar 
até 10 - 12 anos. Podem reproduzir uma ou duas vezes por ano, com 
gestação de 120 dias e normalmente produzem dois filhotes gêmeos. 
Alimentam-se de frutos silvestres, insetos, pequenos vertebrados. 

 
Figura 58 Mico Leão da Cara Dourada 

Fonte: Fundação Parque Zoológico de São Paulo (consulta ao site: www.zoologico.com.br em 
junho, 2005) 

 
• Lobo Guará (Figura 59) 

– Ordem: Carnívora 
– Espécie: Chrysocyon brachyurus 
– Distribuição: Centro-oeste do Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina 
– Modus vivendi: Hábito noturno, solitário. Seu habitat são as áreas de 

campo. Gera de 2 a 5 filhotes em uma gestação de 62 a 66 dias. 
Alimentação na natureza: Pequenas cutias, pacas, aves, répteis, frutas 
(fruta-do-lobo), mel, cana-de-açúcar, peixes, moluscos e insetos. 

                                                 
14 Instituto Vidágua - www.vidagua.org.br 
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Figura 59 Lobo Guará 

Fonte: Fundação Parque Zoológico de São Paulo (consulta ao site: www.zoologico.com.br em 
junho, 2005) 

 
• Onça-Pintada (Figura 60) 

– Ordem: Carnivora 
– Espécie: Panthera onca 
– Distribuição: Ao Sul dos EUA, América Central e América do Sul 
– Modus vivendi: Seu habitat são as florestas e savanas. Gera de 1 a 4 

filhotes, em um período de gestação de 93 a 105 dias. Alimentação na 
natureza: Aves, Mamíferos. Alimentação em cativeiro: Carne 

 
Figura 60 Onça Pintada 

Fonte: Fundação Parque Zoológico de São Paulo (consulta ao site: www.zoologico.com.br em 
junho, 2005) 

 
• Jaguatirica (Figura 61) 
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– Ordem: Carnívora. 
– Espécie: Leopardus pardalis 
– Distribuição: América do Norte, Central e do Sul 
– Modus vivendi: Seu habitat são as Florestas. Gera de 1 a 4 filhotes, em 

uma gestação de 70 dias. Alimentação: Aves, répteis, roedores, 
coelhos, cutias, e pacas. Em cativeiro alimenta-se de carne picada e 
pequenos animais 

 
Figura 61 Jaguatirica 

Fonte: Fundação Parque Zoológico de São Paulo (consulta ao site: www.zoologico.com.br em 
junho, 2005) 

 
• Jacaré do Papo Amarelo (Figura 62) 

– Ordem: Crocodilia 
– Espécie: Caiman latirostris 
– Número de Espécimes: 4 

 
Figura 62 Jacaré do Papo Amarelo 

Fonte: Fundação Parque Zoológico de São Paulo (consulta ao site: www.zoologico.com.br em 
junho, 2005) 

• Tracajá 
– Ordem: Chelonia 
– Espécie: Podocnemis unifilis 
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– Número de Espécimes: 2 

 
Figura 63 Tracajá 

Fonte: Fundação Parque Zoológico de São Paulo (consulta ao site: www.zoologico.com.br em 
junho, 2005) 

14.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O atual relatório apresenta a complementação do diagnóstico da fauna e flora 
dominantes em Bauru e é acrescido de informações extremamente valiosas levantadas 
para a confecção da Agenda 21 do município, bem como de visitas a campo com equipe 
capacitada para algumas averiguações de fauna e flora. 

O município de Bauru possui importantes fragmentos de florestas para conservação 
e preservação fitofisionômica no Estado de São Paulo. Fito-fisionomias variadas num 
mosaico heterogêneo de habitats, determinam grande diversidade de fauna associada a 
esses fragmentos. É sabido que poucos municípios no estado de São Paulo preservaram 
fragmentos maiores que 100 ha de qualquer fito-fisionomia. Dessa maneira os 
fragmentos restantes exercem o papel de modelo para planos futuros de recuperação 
vegetacional. A recomposição é baseada num modelo, e o município de Bauru possui 
vários desses modelos fito-fisionômicos. 

Todos os fragmentos são fontes de sementes de espécies arbóreas, lianas, 
arbustivas e epífitas. A extração deve ser feita de forma controlada num manejo de 
exploração adequado que não quebre processos ecológicos naturais em cada fragmento. 

A implantação de planos de recuperação de matas ciliares formando corredores 
ecológicos é um desafio futuro para cada município. A recuperação dessas matas 
garante qualidade de água e bem estar social a sua população. A divisão do município 
em micro-bacias auxilia na organização de planos de recuperação em pequenas escalas 
e um convênio entre iniciativa pública e privada auxiliam na viabilidade técnico-
econômica dos mesmos. 

O município deve fomentar, em parceria com as universidades, estudos que tratem 
da questão dos corredores ecológicos em seu território, conectando fragmentos de 
interesse. Deve ainda incentivar a participação de produtores rurais evidenciando os 
ganhos ambientais e econômicos das atividades propostas. 
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15. DIAGNÓSTICO DO CONTROLE DE VETORES EM 
BAURU 

15.1 LEISHMANIOSE 

O gênero Leishmania está envolvido num espectro de doenças tegumentares e 
viscerais, de caráter crônico, muitas vezes deformante, transmitidas por flebotomíneos. 
Estas doenças estão associadas à degradação ambiental, pois a adaptação do vetor, 
tipicamente silvestre, ao meio urbano, tem facilitado a infecção humana. Com mais de 12 
milhões de infectados em todo o mundo, estas zoonoses encontram-se em franca 
expansão no Brasil, ocorrendo de forma endêmica no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste. Devido ao grande número, as espécies de Leishmania foram classificadas em 
complexos, de acordo com os quadros clínicos que produzem, de modo que os 
complexos mexicana e braziliensis estão envolvidos nas manifestações cutâneas e 
cutâneo-mucosas e o complexo donovani na leishmaníase visceral (Quadro 126).  

Quadro 126 Leishmaníases e seus agentes etiológicos15 
Leishmaníase Tegumentar Americana Leishmaníase 

Visceral 
Americana Cutânea Cutâneo-mucosa Cutâneo-difusa 

Complexo Braziliensis  Complexo 
Braziliensis  Complexo mexicana  Complexo Donovani 

L. (V.) braziliensis*  L. (V.) braziliensis*  L. (L.) mexicana  L. (L.) chagasi*  

L. (V.) peruviana    L. (L.) pifanoi  L. (L.) donovani  

L. (V.) guyanensis*    L. (L.)amazonensis*  L. (L.) infantum  

L. (V.) panamensis        

Complexo Mexicana       

L. (L.) mexicana       

L. (L.) pifanoi        

L. (L.) amazonensis*        

L. (L.) venezuelensis        

 
O homem se infecta quando um flebotomíneo do gênero Lutzomya (Figura 64e 

Figura 65), conhecido vulgarmente como “mosquito-palha”, “cangalhinha”, “birigui”, 
inocula as formas promastigotas (formas móveis) durante seu repasto sangüíneo. Estas 
formas são fagocitadas por macrófagos teciduais, perdem o flagelo e convertem-se em 
amastigotas (Figura 66). As formas amastigotas caracterizam-se por serem circulares, 
com diâmetro de 5 mm, possuindo núcleo, cinetoplasto e rudimento de flagelo. 
Reproduzem-se por divisão binária até que a célula hospedeira fique repleta de parasitos 
e se rompa. Com a destruição da célula, inúmeras amastigotas são liberadas e 
fagocitadas por outros macrófagos, dando continuidade aos ciclos de reprodução 
assexuada. O vetor (mosquito), por sua vez, se infecta quando ingere sangue de um 

                                                 
15  no Brasil 
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hospedeiro (homem ou cão infectados) com as células parasitadas por amastigotas as 
quais, ao chegarem ao intestino do mosquito, readquirem o flagelo, transformando-se em 
promastigotas (Figura 67). Estas se reproduzem por divisão binária e invadem as porções 
anteriores do estômago e do proventrículo, do mosquito, sendo inoculadas no hospedeiro 
vertebrado durante a hematofagia do vetor (picadas), fechando assim o ciclo. 

 
Figura 64 Lutzomyia sp 

Fonte: http://www.ufrgs.br/para-site/Imagensatlas/Athropoda/Lutzomyia.htm 

 
Figura 65 Lutzomyia sp. - detalhe da asa "lancelolada 

Fonte: http://www.ufrgs.br/para-site/Imagensatlas/Athropoda/Lutzomyia.htm 
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Figura 66 Leishmania spp.- Formas Amastigotas 

Fonte: http://www.ufrgs.br/para-site/Imagensatlas/Athropoda/Lutzomyia.htm 

 
Figura 67 Leishmania sp. - Forma Promastigota 

Fonte: http://www.ufrgs.br/para-site/Imagensatlas/Athropoda/Lutzomyia.htm 
A ação patogênica do parasito está relacionada com a destruição celular provocada 

pela reprodução das formas amastigotas. Na fase inicial da doença, a multiplicação do 
protozoário nas proximidades do ponto de inoculação provoca uma reação inflamatória 
caracterizada pela formação de um pequeno nódulo. A partir daí, dependendo da espécie 
de Leishmania e da resposta do hospedeiro, a doença poderá evoluir de forma benigna, 
com remissão dos sintomas ou evoluir para as diferentes manifestações clínicas. As 
formas cutâneas podem apresentar lesões ulcerosas, verrugosas, papilomatosas, as 
quais podem ser localizadas ou difusas. Na forma visceral, também conhecida como 
Calazar, os principais órgãos afetados são fígado, baço e medula, que apresentam 
hipertrofia, levando ao enfraquecimento progressivo do paciente. 

O diagnóstico pode ser feito através de provas imunológicas como ELISA, 
imunofluorescência, intradermorreação ou ainda por biópsia e isolamento em cultura. 

Além do tratamento dos doentes, as medidas de controle das leishmaníases 
baseiam-se no combate aos flebotomíneos (mosquitos) e na eliminação dos cães 
portadores, pois esta espécie animal tornou-se um importante reservatório com a 
adaptação do vetor ao meio urbano. 

15.2 LEISHMANIOSE EM BAURU 
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A Leishmaniose é uma preocupação que ocupa um dos primeiros lugares na lista 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Bauru. 

De janeiro a março deste ano (2005), o Departamento de Saúde Coletiva (DSC) 
realizou exames de sangue em 6.051 animais. Destes, 222 tiveram resultado positivo. 
Cento e catorze foram eutanasiados. Vinte tiveram morte natural, 5 desapareceram 
porque, de forma irresponsável, os donos soltaram os animais quando souberam que 
estavam infectados. O problema que dificulta o controle da doença em Bauru é a 
resistência da população na entrega dos animais. Deste total de soro positivos, 83 não 
foram entregues ao DSC. São animais de alto risco para a comunidade já que circulam 
livremente pelos bairros carregando a possibilidade de aumentar o número de casos. 
Alguns donos alegam dúvida quanto ao resultado dos exames apresentados pelo DSC. 
Mas de acordo com o diretor do DSC, os testes são seguros. O Instituto Adolfo Lutz 
realiza dois exames. O Elisa e o de imuno-fluorescência, um complementar ao outro e 
ambos altamente específicos para a doença. 

Caso confirme-se a situação positiva para leishmaniose, além de entregar o cão à 
eutanásia humanitária, o dono tem que fazer a limpeza minuciosa de quintais e áreas 
externas, além de ficar atento aos sintomas da leishmaniose humana que pode se 
manifestar a partir de 10 dias e até 2 anos. Mas todos estes cuidados não são suficientes 
para erradicar a doença se os cães infectados não forem entregues ao Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) para a eutanásia humanitária. Os Quadros a seguir (Quadro 
127, Quadro 133 e Quadro 134) apresentam a relação de casos de leishmaniose humana 
confirmados em Bauru, desde o ano de 2003. 

Quadro 127 Casos de Leishmaniose Humana Confirmados em 2003 

Nº NºFE 1ºs 
sintomas Notificação Bairro Idade Sexo Situação 

1. 01/03 01/06/03 12/08/03 Vila Quaggio 51 a M Tratado 

2. 02/03 22/08/03 08/09/03 Jd Andorfato 5m F Tratado 

3. 03/03 10/07/03 10/09/03 Nova Esperança 3 a M Tratado 

4. 04/03 14/09/03 28/09/03 Vila Dutra 1 a F Tratado 

5. 06/03 12/08/03 3/10/03 Nova Esperança 40 a M Tratado 

6. 07/03 15/08/03 10/10/03 Edson Francisco 6 a F Tratado 

7. 08/03 20/06/03 10/10/03 Vila Industrial 5 a M Tratado 

8. 09/03 01/10/03 13/10/03 Edson Francisco 4 a F Tratado – recidiva mar 04 

9. Ourin 23/09/03 08/10/03 Vila Filomena 1 a 3 
m F Tratado Ourinhos 

10. 11/03 28/09/03 31/10/03 Jd. América 47 a M Óbito 

11. 13/03 27/12/03 27/12/03 Centro 9 m F Tratado 

12. MG 15/08/03 29/01/04 Centro 48 a M Tratado S. J. R. Preto 

13. 01/04 24/12/03 09/01/04 Núcleo Hab. Edson 
Francisco 18 a M Teste terapêutico 

confirmado 

14. 06/04 15/11/03 13/04/04 Jd. Petrópolis 29 a M Tratado 

15. 11/04 01/12/03 04/06/04 Jd. Gerson frança 29 a M Tratado (HE 08/06/04) 

16. 22/04 01/10/03 05/10/04 Vila Bela 26 a M Tratando Hosp. Base 

17. 19/05 15/09/03 12/04/05 Centro 26 a M Tratado HE 
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Quadro 128 Casos de Leishmaniose Humana Confirmados em 2004 

Nº NºFE 1ºs 
sintomas Notificação Bairro Idade Sexo Situação 

1. Jaú 06/02/04 18/02/04 Jd Manchester 7 a M Tratado Jaú 

2. 04/abr 03/01/04 03/04/04 Vl Dutra 23 a F Tratado 

3. 05/abr 25/02/04 13/04/04 Vl Dutra 1a F Tratado 

4. 07/abr 04/02/04 04/05/04 Edson Francisco 46 a F Óbito 10/05/04 

5. 08/abr mar/04 16/05/04 Jd Prudência 34 a F Tratando HMA 

6. 09/abr 10/05/04 01/06/04 Edson Francisco 11a M Tratado HE 

7. 10/abr 10/03/04 01/06/04 Vl Industrial 12 a F Tratado HE 

8. 12/abr 30/05/04 07/06/04 Vl Dutra 10 m M Tratado HE 

9. 13/abr 06/06/04 14/06/04 Jd Carolina 27 a F Tratado HE gestante 

10. 14/abr mai/04 15/06/04 Pq Jaraguá 1a M Óbito 13/07/04 

11. 16/abr 11/05/04 14/07/04 Jd Prudência 40 a M Tratado HE 

12. 18/abr 05/07/04 15/07/04 Edson Francisco 52 a M Recidiva 03/05 e óbito 10/03/05 

13. 17/abr 07/07/04 14/07/04 Jd Prudência 10 a F Tratado HE 

14. 15/abr 17/06/04 12/07/04 Vl Camargo/Bela 
Vista 8 m M Tratado - ambulatorial 

15. 20/abr 24/07/04 03/08/04 Jaraguá 8 m M Óbito 11/08/04 

16. 21/abr 23/07/04 03/08/04 Vl Dutra  8 a M Confirmado CVE 14/09/03 

17. 19/abr 01/07/04 15/07/04 Vl Dutra 43 a M Teste terapêutico confirmado pelo 
CVE 17/09/03 

18. 23/abr 11/08/04 13/10/04 Vl Falcão 10 a M Tratado Hosp. Estadual 

19. 25/abr 05/10/04 25/10/04 Nova Esperança 7 m M Tratado HE 

20. 26/abr 15/08/04 27/10/04 Vl Santa Filomena 9 a M Tratado HE 

21. 27/abr 01/09/04 03/11/04 Vl Dutra 10 a M Tratado HE 

22. 28/abr 01/10/04 24/11/04 Jd.Prudência 18 a M Tratado HE 

23. 29/abr 01/11/04 07/12/04 Vl Nova Paulista 1 a F Tratado HE  

24. 32/04 07/12/04 21/12/04 Pq Jaraguá 3 a F Tratado HE  

25 33/04 10/12/04 31/12/04 Jd Prudência 1 a 4 
m F Tratado HE 

26. 24/04 01/08/04 13/10/04 Pq Jaraguá 2 a  M  Teste terapêutico HE, confirmado 
13/01/05. 

27 05/05 28/12/04 02/02/05 Jd Jussara 13 a  M Tratado HE 

28 06/05 01/11/04 14/02/05 Vila Independência 25 a M  Tratado HE 
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Quadro 129 Casos de Leishmaniose Humana Confirmados em 2005 
Nº NºFE 1ºs sintomas Notificação Bairro Idade Sexo Situação 

1. 01/05 15/01/05 31/01/05 Edson Francisco 1 a 10 m F Óbito em 03/02/2005 

2. 02/05 10/01/05 02/02/05 Vila Giunta 3 a 1 m M Tratado HE 

3. 12/05 01/02/05 10/03/05 Vila Nova Paulista 20 a M Tratando HE 

4. 09/05 15/02/05 07/03/05 Jd. Eldorado 11 a F  

5. 11/05 11/01/05 14/03/05 Jd Eldorado 16 a F  

6. 14/05 01/03/05 23/03/05 Centro 3 a M  

7. 16/05 15/03/05 29/03/05 Edson Francisco 53 a M  

8. 20/05 15/02/05 23/04/05 Jardim Carolina 73 a M  

Obs: Até maio de 2005. 

15.3 DENGUE 

O dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus (existem quatro tipos 
diferentes de vírus do dengue: Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4, que ocorrem principalmente 
em áreas tropicais e subtropicais do mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geralmente 
ocorrem no verão, durante ou imediatamente após períodos chuvosos. O dengue está se 
expandindo rapidamente, e espera-se que nos próximos anos a transmissão aumente por 
todas as áreas tropicais do mundo.  

No Brasil, circulam os tipos Den-1, Den-2 e Den-3. O vírus Den-3 está presente 
desde dezembro de 2000. O dengue pode ser transmitido por duas espécies de 
mosquitos (Aedes aegypti e Aedes albopictus), que picam durante o dia, ao contrário do 
mosquito comum (Culex), que pica durante a noite.  

Os transmissores de dengue, principalmente o Aedes aegypti (Figura 68), 
proliferam-se dentro ou nas proximidades de habitações (casas, apartamentos, hotéis 
etc) em qualquer coleção de água limpa (caixas d'água, cisternas, latas, pneus, cacos de 
vidro, vasos de plantas). As bromélias, que acumulam água na parte central (aquário), 
também podem servir como criadouros. A transmissão do dengue é mais comum em 
cidades. Também pode ocorrer em áreas rurais, mas é incomum em locais com altitudes 
superiores a 1200 metros. 

 
Figura 68 Principal transmissor de dengue: Aedes aegypti 

Fonte: http://www.ufrgs.br/para-site/Imagensatlas/Athropoda/Lutzomyia.htm 
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O Aedes aegypti está presente em cerca de 3600 municípios brasileiros. O único 
modo possível de evitar a introdução de um novo tipo do vírus da dengue é a eliminação 
dos transmissores. O Aedes aegypti também pode transmitir a febre amarela. 

A Figura 69 mostra os municípios paulista infestados pelo Aedes aegypti. 

 
Figura 69 Municípios paulistas infestados por Aedes aegypti em 2000 

Fonte: SUCEN – DOT 

15.3.1. DENGUE EM BAURU 

Até o mês de maio do corrente ano foram confirmados 34 casos da doença no 
município de Bauru, dos quais 30 são autóctones e 4 importados. A Secretaria de Saúde 
informou que cerca de 10 pessoas aguardam o resultado do exame. As equipes de 
controle de doenças vêm trabalhando na Vila Cardia, onde está o foco da doença (23 
casos). O primeiro caso autóctone de dengue no ano foi confirmado pelo Instituto Adolfo 
Lutz na Vila Cardia, onde no início de abril foi confirmado um caso positivo importado. O 
foco na Vila Cardia é justificado pelo grande número de terrenos baldios utilizados como 
depósitos irregulares de lixo, e casas antigas, naquela área. 

Alguns casos já foram registrados na área central. O Quadro 130 apresenta os 
casos de dengue registrados por bairro, em 2005. 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

294

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Quadro 130 Casos confirmados de dengue registrados por bairro 

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE POR ÁREA E BAIRRO 

BAIRRO AUTÓCTONE IMPORTADO 

JARDIM GERSON FRANÇA  01 

JARDIM CAROLINA  01 

JARDIM FERRAZ 01  

JARDIM SOLANGE 05  

CENTRO 01  

VILA CARDIA 22 01 

PARQUE DAS NAÇÕES 01  

VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA  01 

TOTAIS 30 04 

TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 34 

 

15.4 LEPTOSPIROSE 

A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, 
causada por uma bactéria, a Leptospira interrogans. É uma zoonose (doença de animais) 
que ocorre no mundo inteiro, exceto nas regiões polares. Em seres humanos, ocorre em 
pessoas de todas as idades e em ambos os sexos. Na maioria (90%) dos casos de 
leptospirose a evolução é benigna. (FUNASA, 2002). 

O rato de esgoto (Rattus novergicus) é o principal responsável pela infecção 
humana, em razão de existir em grande número e da proximidade com seres humanos. A 
L. interrogans multiplica-se nos rins desses animais sem causar danos, e é eliminada 
pela urina, às vezes por toda a vida do animal. O homem é infectado casual e 
transitoriamente, e não tem importância como transmissor da doença. A transmissão de 
uma pessoa para outra apresenta muito baixa probabilidade. 

A L. interrogans eliminada junto com a urina de animais, sobrevive no solo úmido 
ou na água, que tenham pH neutro ou alcalino. Não sobrevive em águas com alto teor 
salino. A L. interrogans penetra através da pele e de mucosas (olhos, nariz, boca) ou 
através da ingestão de água e alimentos contaminados. A presença de pequenos 
ferimentos na pele facilita a penetração, que pode ocorrer também através da pele 
íntegra, quando a exposição é prolongada. 

A maioria das infecções no Brasil ocorre através do contato com águas de 
enchentes contaminadas por urina de ratos. A ineficácia ou inexistência de rede de 
esgoto e drenagem de águas pluviais, a coleta de lixo inadequada e as conseqüentes 
inundações são condições favoráveis à alta endemicidade e às epidemias. A infecção 
também pode ser adquirida através da ingestão de água e alimentos contaminados com 
urina de ratos ou por meio de contato com urina de animais de estimação (cães, gatos), 
mesmo quando esses são vacinados. A limpeza de fossas domiciliares, sem proteção 
adequada, é uma das causas mais freqüentes de aquisição da doença. 

Em países mais desenvolvidos, com infra-estrutura de saneamento mais adequada, 
a população está menos exposta ao contágio. É mais comum que a infecção ocorra a 
partir de animais de estimação e em pessoas que se expõem à água contaminada, em 
razão de atividades recreativas ou profissionais. 
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A maioria das pessoas infectadas pela Leptospira interrogans desenvolve sintomas 
discretos ou não apresenta manifestações da doença. As manifestações da leptospirose, 
quando ocorrem, em geral aparecem entre 2 e 30 dias após a infecção (período de 
incubação médio de dez dias). 

As manifestações iniciais são febre alta de início súbito, sensação de mal estar, dor 
de cabeça constante e acentuada, dor muscular intensa, cansaço e calafrios. Dor 
abdominal, náuseas, vômitos e diarréia são freqüentes, podendo levar à desidratação. É 
comum que os olhos fiquem acentuadamente avermelhados (hiperemia conjuntival) e 
alguns doentes podem apresentar tosse e faringite. Após dois ou três dias de aparente 
melhora, os sintomas podem ressurgir, ainda que menos intensamente. Nesta fase é 
comum o aparecimento de manchas avermelhadas no corpo (exantema) e pode ocorrer 
meningite, que em geral tem boa evolução. A maioria das pessoas melhora em quatro a 
sete dias. 

Em cerca de 10% dos pacientes, a partir do terceiro dia de doença surge icterícia 
(olhos amarelados), que caracteriza os casos mais graves. Esses casos são mais 
comuns (90%) em adultos jovens do sexo masculino, e raros em crianças. Aparecem 
manifestações hemorrágicas (equimoses, sangramentos em nariz, gengivas e pulmões) e 
pode ocorrer funcionamento inadequado dos rins, o que causa diminuição do volume 
urinário e, às vezes, anúria total. O doente pode ficar torporoso e em coma. A forma 
grave da leptospirose é denominada doença de Weil. A evolução para a morte pode 
ocorrer em cerca de 10%, nas formas graves.  

15.4.1. LEPTOSPIROSE EM BAURU 

O Quadro 131 apresenta os casos confirmados de leptospirose em Bauru nos 
Últimos cinco anos, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde Coletiva da 
Prefeitura Municipal do Município de Bauru. 

Quadro 131 – Casos confirmados de leptospirose em Bauru nos últimos 5 anos 
Ano Bairro Total

2000 - 0 

2001 

José Regino 1 

Gasparini 1 

Mary Dota 1 

Vila Cardia 1 

Jardim Eldorado II 1 

Total 2001 - 5 

2002 
Pq Viaduto 1 

Edson Francisco 1 

Total 2002 - 2 

2003 Araruna 1 

2004 - 0 

2005 (*) Jaraguá 1 
(*) Dados atualizados até 16/05/2005 

15.5 ESQUISTOSSOMOSE 

A esquistossomose é considerada uma das grandes endemias brasileiras, a 
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despeito da considerável redução tanto do número de indivíduos infectados como de 
formas graves da doença a partir da década de 70. Estima-se que haja atualmente no 
Brasil cerca de 2,5 a 3 milhões de infectados, com 25 a 30 milhões expostos ao risco de 
contrair essa helmintíase. A prevalência da esquistossomose é ainda importante em 
áreas de estados nordestinos, desde a Bahia até o Piauí, havendo focos em estados do 
sul e sudeste (SUCEN - Superintendência de Controle de Endemias). 

As manifestações clínicas variam, dependendo da localização e intensidade do 
parasitismo, da capacidade de resposta do indivíduo ou do tratamento instituído. 
Apresenta-se por qualquer das seguintes formas: 

• Tipo I ou Forma Intestinal 
• Tipo II ou Forma Hepatointestinal 
• Tipo III ou Forma Hepatoesplênica Compensada 
• Tipo IV ou Forma Hepatoesplênica Descompensada 

O homem é o reservatório principal. No entanto, roedores, primatas, marsupiais são 
experimentalmente infectados pelo Schistosoma mansoni, o camundongo e o hamster 
são excelentes hospedeiros. No Brasil, foram encontrados naturalmente infectados 
alguns roedores, marsupiais, carnívoros silvestres e ruminantes. Ainda não está bem 
definida a participação desses animais na transmissão da doença. 

Os hospedeiros intermediários são moluscos de água doce, pertencentes ao 
gênero Biomphalaria, conhecidos como planorbídeos e, popularmente, como caramujos. 
Os caramujos planorbídeos criam-se e vivem na água doce de córregos, riachos, valas, 
alagados, brejos, açudes, represas ou outros locais onde haja pouca correnteza. Os 
caramujos põem ovos, dos quais, depois de alguns dias, nascem novos caramujos que 
crescem e tornam-se adultos. Das várias espécies de caramujos existentes em nosso 
meio, três mostraram-se capazes de infectar-se com o Schistosoma mansoni, 
Biomphalaria tenagophila, B. glabrata e B. straminea. 

Desenvolve-se em duas fases (Figura 70): uma no interior do caramujo e outra no 
organismo do homem. Este, quando doente, elimina ovos do verme juntamente com as 
fezes. Em contato com a água, os ovos rompem-se e libertam os miracídios que são 
larvas ciliadas, que nadam ativamente e penetram nos caramujos. No caramujo, realiza-
se um processo de desenvolvimento e, ao final de vinte a trinta dias, é alcançada a última 
fase larvária que são as cercárias, iniciando-se a sua eliminação. As cercárias libertam-
se, nadam ativamente, podendo permanecer vivas por algumas horas, dependendo das 
condições ambientais. Ao penetrar na pele de pessoas, iniciam nova fase de seu ciclo. 
No homem, as cercárias alcançam a corrente sangüínea, passando pelos pulmões, 
coração até chegar ao fígado. Este processo dura em torno de dez dias. No vigésimo 
sétimo dia, já se encontram vermes acasalados e a postura de ovos pode começar no 
trigésimo dia. A partir do quadragésimo dia, ovos podem ser encontrados nas fezes que 
em contato com a água dão continuidade ao ciclo. 

A transmissão depende da presença de portador humano, eliminando ovos do 
verme nas fezes; da existência de hospedeiro intermediário, que é o caramujo e, 
finalmente, do contato do homem com a água contendo cercárias de Schistosoma 
mansoni. O período de incubação geralmente é de quatro a seis semanas após a 
infecção. O homem, uma vez infectado, pode continuar eliminando ovos por vários anos, 
particularmente se ocorrer reinfecção.  
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Figura 70 Ciclo de vida – Modo de transmissão da Esquistossomose 

Fonte: www.cve.saude.sp.gov.br 
O diagnóstico deve levar em conta dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais, 

assinalando-se que o exame parasitológico de fezes somente se torna positivo para ovos 
de Schistosoma mansoni cerca de 35 a 40 dias após a infecção. Embora ocasionalmente 
esse quadro apresente gravidade, costuma ser autolimitado a não mais de 30 a 40 dias, 
havendo remissão completa dos sinais e sintomas. Caso o paciente não seja 
diagnosticado e tratado, o quadro evolui para as formas crônicas da doença. 

A Figura 71 mostra as áreas colonizadas por Biomphalaria tenagophila no Estado 
de São Paulo (Brasil), espécie de planorbídeo, importante hospedeiro intermediário de 
Schistosoma mansoni. Os planorbídeos habitam ambientes límnicos de extensas áreas 
do território paulista e foram identificados entre 3.160 lotes de bionfalárias (caramujos), 
coletados de setembro de 1981 a março de 1986, em todos os municípios do Estado. B. 
tenagophila foi diagnosticado em 1.602 lotes procedentes de 203 municípios. 
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Figura 71 Municípios com potencial de transmissão de Esquistossomose (inclui 

Bauru) 
Fonte: SUCEN (dados atualizados até 1999) 

15.5.1. ESQUISTOSSOMOSE EM BAURU 

Não foram registrados casos da doença nos últimos 5 anos. 

15.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Bauru configura uma região com alta incidência de doenças 
transmitidas por vetores. Existem fortes epidemias anuais de leishmaniose, dengue e 
leptospirose, em geral relacionadas a questões de saneamento. Sendo assim, as maiores 
ocorrências são verificadas nos bairros com maiores carências de infra-estrutura de 
saneamento (abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo) que, notadamente são 
aqueles bairros cuja média de renda financeira e educação são inferiores. Os bairros 
afetados por estas moléstias possuem, na maioria dos casos condições propícias a 
proliferação dos vetores das mesmas. São doenças relacionadas a presença de lixo 
disposto de forma inadequada, alagamentos periódicos, animais abandonados que, 
favorecem sobremaneira o estabelecimento de uma condição precária de saúde pública 
A população resiste aos pedidos do Centro de Controle de Zoonoses de Bauru que no 
controle da Leishmaniose requer o sacrifício dos cães atingidos pela moléstia. Muitas 
vezes a resistência se dá pelo apego do dono ao animal, mas também pelo descaso por 
parte do mesmo, abandonando o animal doente em determinados pontos da cidade. No 
caso do controle da dengue e da leptospirose os pedidos se referem a evitar o acúmulo 
de entulhos nos quintais, despejo de lixo em terrenos baldios e em córregos, entre outras 
medidas que promoveriam condições ambientais pouco atrativas para vetores de 
doenças como estas. 

Cabe lembrar que o Índice de Salubridade Ambiental, apresentado no Capítulo 2, 
considerou a ocorrência de leishmaniose, dengue e leptospirose no município. De uma 
forma geral o município apresentou um índice bastante baixo, revelando nesta aspecto 
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péssimas condições, ou seja, condição insalubre. Ao analisar os indicadores relativos a 
cada setor em específico foi possível identificar aqueles cujas condições de saneamento 
apresentam-se insatisfatórias. Cabe voltar a questão de prevenção destas doenças aos 
setores mais vulneráveis em termos de saneamento, concentrando esforços no sentido 
de priorizar as áreas mais críticas e a otimizar os recursos financeiras. Cabe ainda 
analisar com cuidado aqueles bairros que ainda não apresentam focos de vetores mas 
que apresentam condições de salubridade ambiental insatisfatórias. 

15.7 RECOMENDAÇÕES 

Fiscalização e combate das práticas de despejo irregular de lixo: existem em Bauru 
extensos e numerosos espaços sem ocupação humana, denominados “vazios urbanos”. 
Esses locais tornam-se propícios ao despejo de lixo e entulho por parte da população, 
constituindo sério problema urbano. O município conta com 43 pontos cadastrados, onde 
a prática do despejo irregular de lixo é intensa. A fiscalização periódica e eficiente, por 
parte do poder público, constitui peça chave para a inibição destas atividades. A 
responsabilidade pela manutenção destes terrenos em condições adequada é dos 
proprietários. Neste sentido, além da contribuição popular no combate desta prática, os 
proprietários devem se comprometer com as atividades necessárias à manutenção 
destes terrenos como: roçagem periódica, construção de calçadas, isolamento, 
monitoramento e denúncias de depósito irregular de lixo em suas propriedades. Para 
maior adesão nas campanhas, por parte dos proprietários de terrenos desocupados, 
sugere-se a criação de uma medida compensatória nas taxas de IPTU. 

Por exemplo: aquele proprietário que comprovar a manutenção adequada do 
terreno, contribuir no combate aos depósitos irregulares ou proceder a recuperação do 
terreno quando já utilizado como depósito, receberá desconto especial no ato do 
pagamento do imposto. 

Envolver a comunidade local, os proprietários de terrenos e os órgãos municipais 
(Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, Secretaria de Planejamento, Defesa 
Civil, entre outros) na fiscalização e combate desta prática representa uma alternativa 
interessante, desde que planejada. 

Controle de enchentes/inundações: os bairros alagáveis apresentam maior 
vulnerabilidade quanto a contração de moléstias de veiculação hídrica, por parte dos 
munícipes. Cabe esclarecer a população de que o despejo inadequado de lixo, além de 
potencializar a inundação de novas áreas, oferece sérios riscos a saúde. Deve-se 
proceder ainda com as obras de drenagem urbana, de forma a minimizar a ocorrência de 
alagamentos. (falar das favelas e bairros menos abastados, poder público) 

Combater criatórios de vetores: boas práticas como não despejar lixo em terrenos 
desocupados e a não acumulação de entulhos nos quintais, aliados a serviços públicos 
(coleta de lixo) de qualidade, representam um avanço expressivo em termos de combate 
aos vetores das doenças discutidas. Vale ressaltar que exterminar os locas de 
proliferação dos vetores é alternativa mais viável do que o extermínio do próprio vetor 
através da aplicação de inseticidas. Esse método combate apenas o mosquito adulto, e 
não os ovos e, portanto, o inseticida precisa ser constantemente aplicado para matar os 
mosquitos que vão se formando. Salienta-se que a união entre prevenção e remediação 
é importante em caso de epidemias. 

No caso específico da leishmaniose, que em Bauru é um dos problemas mais 
graves, a borrifação de inseticidas em áreas de maior incidência (em nos seus arredores) 
e medidas de prevenção, como o uso de coleiras inseticidas ou repelentes a insetos em 
cães e o fechamento de canis com telas finas contribuem sobremaneira na erradicação 
da doença. 

Ressalta-se que o combate ao flebótomo vetor da leishmaniose é difícil porque o 
desenvolvimento de seu estágio larvário se dá no solo, diferentemente do Aedes aegypti, 
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mosquito transmissor do dengue, que se desenvolve na água". Assim, o acúmulo de 
matéria orgânica pode favorecer surtos de leishmaniose. 

Ofertar serviços públicos de saneamento de forma igualitária e abrangente: Através 
dos indicadores de coleta de resíduos sólidos (apresentados no ISA) nos setores 
municipais, verifica-se uma condição de segregação da oferta destes serviços. Isso 
agrava ainda mais as condições ambientais e sociais dos bairros mais críticos. O baixo 
acesso aos serviços públicos de coleta de lixo promove as práticas de despejo 
inadequado em terrenos baldios. 

Educação: constata-se que a prevenção de doenças como a leishmaniose, dengue 
e leptospirose no município são de cunho predominantemente social. O ideal é que se 
promovam condições inadequadas a criação dos vetores. A difusão de boas práticas e 
dos benefícios advindos destas entre os munícipes, em termos de saúde, constitui 
estratégia fundamental a ser adotada por parte do poder público. 

15.8 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

• Melhoria das condições ambientais, de saneamento e saúde pública; 
• Diminuição dos problemas relacionados a inundações na malha urbana; 
• Minimização da ocorrência de novos terrenos destinados ao depósito 

irregular de lixo e entulhos; 
• Erradicação, a médio-longo prezo, das atividades de depósito irregular; 
• Erradicação, a médio-longo prazo, de epidemias de leishmaniose, dengue 

e leptospirose, como resposta às condições ambientais. 
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16. DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

16.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem por objetivo caracterizar e diagnosticar a situação dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos sob aspectos de qualidade e de quantidade destes no 
município de Bauru. 

Os dados e informações coletadas nos relatórios parciais foram, nesta fase, tratados e 
analisados de forma a compor um diagnóstico sobre a disponibilidade hídrica superficial das 
sub-bacias identificadas em Bauru, realizou-se, portanto, estudo da precipitação utilizando 
as séries históricas dos postos pluviométricos existentes na área de influencia do município 
de acordo com a metodologia adotada – Polígonos de Thiessen. Constatou-se a partir deste 
estudo que o município não possui rede de monitoramento de eventos hidrológicos 
consolidada. 

A metodologia para aferir a disponibilidade hídrica permitiu aferir a vazões mínimas de 
7 dias consecutivos com período de retorno de 10 anos e vazão média de longo período, e 
estes resultados compõem parte do balanço hídrico. 

A outra etapa para composição do balanço, disponibilidade x demanda, é a 
identificação e mensuração do uso dos recursos hídricos no município. Para este estudo 
foram aferidas as demandas para usuários domésticos, industriais e irrigantes. Os dados 
obtidos referem-se a levantamento de demanda do Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré, Relatório Zero, dados do Cadastro de Outorgas 
do DAEE – Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo, bem como 
informações acerca das estimativas e projeções elaboradas no PERH (2004-2007) – Plano 
Estadual de Recursos Hídricos. 

Os aspectos qualitativos identificados neste diagnóstico referem-se aos dados do 
monitoramento da CETESB, bem como identificação das fontes de poluição, por exemplo, o 
lançamento de esgoto doméstico no Rio Bauru e sua quantificação, e as fontes industriais 
de poluição. Com relação aos recursos hídricos subterrâneos foram levantados os estudos 
de disponibilidade, caracterização dos aspectos qualitativos relativos aos sistemas aqüíferos 
existentes, bem como as demandas de uso destes no município de Bauru. A seguir são 
apresentados os resultados obtidos no diagnóstico de situação dos recursos hídricos no 
município de Bauru. 

16.2 PRECIPITAÇÃO 

Precipitação é a água proveniente do vapor d’água da atmosfera, que chega a 
superfície terrestre, sendo a chuva a forma mais significativa em termos de volume. A água 
precipitada é escoada até um rio ou infiltra-se no solo. 

A precipitação varia de acordo com a geografia e com o tempo. O conhecimento da 
distribuição e variação da precipitação, tanto no tempo como no espaço, é imprescindível 
para estudos hidrológicos e para a agricultura. 

Embora os registros de precipitações possam sugerir uma tendência de aumentar ou 
diminuir seu total no ano, existe na realidade uma tendência de voltar à média. Isso significa 
que os períodos úmidos, mesmo que irregulares, são sempre contrabalançados por 
períodos secos. Em virtude das variações estacionais, define-se o “ano hidrológico” (de 
outubro a setembro), que é dividido em duas “estações”, o semestre úmido e semestre seco. 

Medidas de precipitação, juntamente com medidas de temperatura definem o clima de 
uma região que, junto com outros fatores, vêm a definir, por exemplo, quais as culturas mais 
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adequadas para a região em estudo. 
Pode-se relacionar a vazão média de um corpo d’água em um determinado período 

com a precipitação média de sua bacia hidrográfica. Conhecimento das precipitações 
intensas de curta duração é de grande interesse nos projetos de obras hidráulicas, tais 
como: dimensionamento de galerias de águas pluviais, de telhados e calhas, condutos de 
drenagem, onde o coeficiente de escoamento superficial é bastante elevado. E o 
conhecimento da freqüência de ocorrência das chuvas de alta intensidade é também de 
importância fundamental para estimativa de vazões extremas para cursos de água sem 
medidores de vazão, possibilitando assim, prever e dimensionar inundações em locais 
suscetíveis. 

Para o estudo de precipitação do município de Bauru, foram levantadas todas as 
estações pluviométricas e pluviográficas existentes no município e nos seus municípios 
limítrofes. O Quadro 132 a seguir apresenta as estações existentes, bem como sua 
localização, seu intervalo de tempo com dados e suas operadoras responsáveis. 

Quadro 132 - Postos pluviométricos da região 

Posto Município Resp. Código intervalo de dados 
disponível DAEE 

Localização (Coordenadas UTM) 

Fuso Latitude Longitude 

83721 Bauru CESP 2249037 dados indisponíveis 22 688882,8253 7534665,336 
83722 Bauru CESP 2249039 dados indisponíveis 22 699140,9938 7530845,667 
CGEET Bauru CESP 2249100 dados indisponíveis 22 695495,4392 7534583,671 
D5-017 Bauru DAEE 2248081 1937-1961 22 707702,4708 7528887,577 
D6-001 Bauru DAEE 2249013 1936-1971 22 697400,3368 7529022,004 
D6-036R Bauru DAEE 2249012 1939-1999 22 702575,4225 7530801,265 
D6-050 Bauru DAEE 2249049 1954-1971 22 697400,3368 7529022,004 
D6-057 Bauru DAEE 2249010 1944-1999 22 690577,7593 7532798,873 
D6-061 Bauru DAEE 2249004 1944-1971 22 697400,3368 7529022,004 
D6-082 Bauru DAEE 2249067 1947-1971 22 694035,4965 7534601,943 
D6-088 Bauru DAEE 2249003 1970-1999 22 685666,9023 7553161,315 
181 Agudos CESP 2249038 dados indisponíveis 22 697447,2419 7532713,159 
D5-026 Agudos DAEE 2248077 1938-1956 22 716133,2907 7517695,89 
D5-041 Agudos DAEE 2248019 dados indisponíveis 22 707479,4995 7512276,5 
D6-002 Agudos DAEE 2249087 1937-1971 22 699046,2323 7523463,278 
D6-087 Agudos DAEE 2249002 1970-2000 22 702958,2778 7560330,708 
D6-096 Agudos DAEE 2249064 1971-2000 22 676437,8951 7497897,429 
D6-103 Agudos DAEE 2249105 1981-1999 22 672885,8008 7486863,65 
244 Avaí CESP 2249036 dados indisponíveis 22 668452,1457 7551510,002 
D6-007 Avaí DAEE 2249052 dados indisponíveis 22 671870,4055 7549627,323 
D6-058 Avaí DAEE 2249070 1944-2000 22 671850,1535 7547781,959 
D6-097 Avaí DAEE 2249063 1972-2000 22 661460,9383 7540510,549 
D6-007 Duartina DAEE 2249084 dados indisponíveis 22 662946,3303 7518348,52 
D6-008 Duartina DAEE 2249050 1937-1954 22 662965,7888 7520193,886 
D6-020 Duartina DAEE 2249020 1938-2000 22 662965,7888 7520193,886 
D6-030 Duartina DAEE 2249078 1937-1970 22 668213,2216 7529365,709 
D5-005 Pederneiras DAEE 2248089 1936-1971 22 721386,6578 7525006,139 
D5-018R Pederneiras DAEE 2248015 1937-2000 22 718030,9715 7530592,045 
D5-024 Pederneiras DAEE 2248078 1936-1966 22 733459,838 7528521,55 
D5-085 Pederneiras DAEE 2248114 1982-1999 22 729833,3901 7515651,829 
D6-009 Piratininga DAEE 2249051 dados indisponíveis 22 692157,8789 7521704,451 
D6-022 Piratininga DAEE 2249019 1939-1998 22 692134,9498 7519858,893 
D6-046 Piratininga DAEE 2249074 1943-1971 22 675017,9896 7523753,494 
  Reginópolis ANA 2149031 dados indisponíveis 22 684248,6934 7579017,358 
C6-050R Reginópolis DAEE 2149023 1943-1999 22 682526,3415 7579037,251 

Fonte: HidroWeb (ANA - Agência Nacional das Águas) e Banco de dados Pluviométricos do Estado 
de São Paulo (DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica) 
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16.2.1. METODOLOGIA 

Os estudos realizados sobre o comportamento das precipitações pluviais no município 
de Bauru buscaram, prioritariamente, realizar a busca das estações pluviométricas com 
dados consistidos, suficientemente representativos. A escolha dos postos a serem utilizados 
seguiu dois critérios básicos: disponibilidade de dados de cada posto e sua respectiva 
localização. 

Após esse trabalho os dados foram tabulados e quantificados de tal forma que fosse 
possível à elaboração de gráficos e quadros contendo tanto os valores totais mensais de 
precipitação, como os valores médios mensais das séries históricas disponíveis que, 
conseqüentemente, representassem a normal climatológica de cada posto estudado. 

A titularidade das estações, em sua maioria, pertence ao DAEE – Departamento de 
Águas e Energia Elétrica e as demais: a Agência Nacional de Águas - ANA e a CESP – Cia. 
Energética de São Paulo. 

O Quadro 133 apresenta a relação das estações pluviométricas utilizadas neste 
estudo, bem como sua localização, período analisado e outras características. 

Quadro 133 Postos pluviométricos utilizados no estudo 

Posto Município Responsável Código 
ANA 

intervalo de dados 
disponível DAEE 

Localização 

Fuso Latitude Longitude 

D5-017 Bauru DAEE 2248081 1937-1961 22 707702,4708 7528887,577 
D6-001 Bauru DAEE 2249013 1936-1971 22 697400,3368 7529022,004 
D6-036R Bauru DAEE 2249012 1939-1999 22 702575,4225 7530801,265 
D6-057 Bauru DAEE 2249010 1944-1999 22 690577,7593 7532798,873 
D6-061 Bauru DAEE 2249004 1944-1971 22 697400,3368 7529022,004 
D6-082 Bauru DAEE 2249067 1947-1971 22 694035,4965 7534601,943 
D6-088 Bauru DAEE 2249003 1970-1999 22 685666,9023 7553161,315 
D6-002 Agudos DAEE 2249087 1937-1971 22 699046,2323 7523463,278 
D6-087 Agudos DAEE 2249002 1970-2000 22 702958,2778 7560330,708 
D6-058 Avaí DAEE 2249070 1944-2000 22 671850,1535 7547781,959 
D6-030 Duartina DAEE 2249078 1937-1970 22 668213,2216 7529365,709 
D6-022 Piratininga DAEE 2249019 1939-1998 22 692134,9498 7519858,893 
D6-046 Piratininga DAEE 2249074 1943-1971 22 675017,9896 7523753,494 

 
A partir destes valores médios, dos totais mensais por estação pluviométrica, foram 

estimados os valores mensais de precipitação nas sub-bacias, por meio da metodologia dos 
Polígonos de Thiessen. 

Polígonos de Thiessen são áreas de “domínio” de um posto pluviométrico. Considera-
se que no interior dessas áreas a altura pluviométrica é a mesma do respectivo posto. 

Os polígonos são traçados da seguinte forma; 
• Dois postos adjacentes são ligados por um segmento de reta; 
• Traça-se a mediatriz deste segmento de reta. Esta mediatriz divide para um 

lado e para outro, as regiões de “domínio” (Figura 72). 
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Figura 72 Polígonos de Thiessen – Traçado da Mediatriz 

• Este procedimento é realizado, inicialmente, para um posto qualquer (ex.: 
posto B), ligando-o aos adjacentes. Define-se, desta forma, o polígono 
daquele posto. 

 
Figura 73 Polígonos de Thiessen – Traçado do polígono 

• Repete-se o mesmo procedimento para todos os postos. 
• Desconsidera-se as áreas dos polígonos que estão fora da bacia. 
• A precipitação média na bacia é calculada pela Equação 14. 

A

PA
P

n

i
ii∑

== 1
 

Equação 14 
Em que: 
P é a precipitação média na bacia (mm); 
Pi é a precipitação no posto i (mm); 
Ai é a área do respectivo polígono, dentro da bacia (km²); 
A é a área total da bacia. 
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16.2.2. RESULTADOS 

Os polígonos de Thiessen, com a posição geográfica dos postos pluviométricos são 
apresentados na Figura 74. As áreas de cada polígono construído pelo método de Thiessen 
são apresentadas no Quadro 134. 

 
Figura 74 Polígonos de Thiessen do município de Bauru 

 
Quadro 134 Áreas dos respectivos polígonos 

Posto 
Área do Polígono de Thiessen

m² km² 

D6-087 16324221 16,32

D6-058 2832380 2,83

D6-030 5056373 5,06

D6-022 5054191 5,05

D5-017 40134986 40,13

D6-036 51043661 51,04

D6-001 45120307 45,12

D6-002 43579858 43,58

D6-046 24563290 24,56

D6-088 156167925 156,17

D6-082 142761289 142,76

D6-057 139855481 139,86
Fonte: Banco de dados do DAEE 

No Quadro 135 a seguir, é apresentado os valores das precipitações médias anuais 
(em mm). 
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Quadro 135 Precipitações médias por posto estudado (em mm) 

Posto Média Diária Anual Média Total Anual

D5-017 3,48 1156 

D6-087 3,55 1271 

D6-088 3,68 1340 

D6-057 3,55 1289 

D6-036R 3,69 1267 

D6-001 2,99 1055 

D6-022 3,61 1282 

D6-082 3,27 1187 

D6-058 3,37 1177 

D6-046 3,21 1161 

D6-030 3,13 1122 

D6-002 2,97 1054 
Fonte: Banco de dados do DAEE 

De acordo com a metodologia (ponderação por áreas da Equação 14) apresentada, a 
precipitação total média do município de Bauru é de 1231,58 mm / ano (3,44 mm / dia).
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16.2.2.1. Posto D5-017 

Quadro 136 - Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D5-017 
Mês Média Diária Mensal Média Total Mensal 

janeiro 6,16 138,7 

fevereiro 4,47 53,9 

março 1,92 52 

abril 1,7 61,9 

maio 2,17 38,1 

junho 1,29 21,6 

julho 0,73 47,4 

agosto 1,66 99,5 

setembro 3,37 106,3 

outubro 3,75 179,5 

novembro 6,11 155,9 

dezembro 5,32 156,7 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 75 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D5-017 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.2. Posto D6-001 

Quadro 137 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-001 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,45 200,3 

fevereiro 6,22 177,3 

março 3,88 120,3 

abril 1,70 51,0 

maio 1,49 46,3 

junho 1,56 46,9 

julho 0,82 25,3 

agosto 0,66 19,6 

setembro 1,35 40,6 

outubro 3,66 109,1 

novembro 3,53 106,0 

dezembro 5,18 155,8 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 76 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-001 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.3. Posto D6-002 

Quadro 138 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-002 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,31 195,6 

fevereiro 5,34 150,3 

março 3,32 95,0 

abril 1,37 39,2 

maio 1,48 47,4 

junho 1,77 53,1 

julho 2,06 63,8 

agosto 1,09 33,6 

setembro 1,17 35,2 

outubro 3,02 93,1 

novembro 3,15 94,6 

dezembro 4,80 148,7 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 77 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-002 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.4. Posto D6-022 

Quadro 139 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-022 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 7,13 223,4 

fevereiro 7,44 211,6 

março 4,21 130,7 

abril 2,37 71,1 

maio 2,21 68,5 

junho 1,67 49,7 

julho 1,19 37,0 

agosto 0,99 30,6 

setembro 2,32 69,5 

outubro 3,76 116,4 

novembro 4,27 126,9 

dezembro 6,31 193,6 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 78 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-022 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.5. Posto D6-030 

Quadro 140 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-030 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,37 197,4 

fevereiro 7,03 199,0 

março 3,75 116,3 

abril 1,44 43,3 

maio 1,37 42,4 

junho 1,66 49,7 

julho 0,90 27,9 

agosto 0,73 22,7 

setembro 1,55 46,6 

outubro 3,19 96,9 

novembro 3,60 108,1 

dezembro 5,44 166,7 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 79 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-030 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.6. Posto D6-036 

Quadro 141 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-036 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 7,41 228,1 

fevereiro 7,01 198,2 

março 4,55 139,7 

abril 2,53 76,0 

maio 1,96 58,1 

junho 1,74 51,8 

julho 1,16 36,3 

agosto 0,83 24,7 

setembro 2,08 62,6 

outubro 3,98 114,8 

novembro 4,32 128,0 

dezembro 6,33 195,7 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 80 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-036 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.7. Posto D6-046 

Quadro 142 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-046 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,09 188,7 

fevereiro 7,99 225,6 

março 3,49 108,1 

abril 1,88 56,4 

maio 1,49 46,3 

junho 1,83 55,0 

julho 1,17 36,3 

agosto 0,84 26,0 

setembro 1,50 44,9 

outubro 3,51 108,7 

novembro 3,69 110,7 

dezembro 5,15 159,7 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 81 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-0 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.8. Posto D6-057 

Quadro 143 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-057 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,76 212,2 

fevereiro 6,80 192,2 

março 4,36 135,3 

abril 2,39 70,2 

maio 2,04 61,9 

junho 1,67 50,2 

julho 1,19 36,9 

agosto 0,90 28,2 

setembro 2,05 60,3 

outubro 3,41 104,7 

novembro 3,72 113,9 

dezembro 5,86 181,6 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 82 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-057 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.9. Posto D6-058 

Quadro 144 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-058 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,42 196,2 

fevereiro 5,94 162,6 

março 4,45 149,7 

abril 2,15 66,5 

maio 1,62 53,5 

junho 1,77 45,1 

julho 0,94 29,9 

agosto 0,83 25,6 

setembro 1,83 55,8 

outubro 3,67 109,8 

novembro 3,71 107,9 

dezembro 5,47 169,6 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 83 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-058 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.10. Posto D6-082 

Quadro 145 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-082 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,42 199,0 

fevereiro 6,59 185,8 

março 3,39 115,6 

abril 1,38 46,3 

maio 1,26 45,3 

junho 1,57 54,8 

julho 0,97 37,1 

agosto 0,72 25,9 

setembro 1,57 55,4 

outubro 4,39 163,5 

novembro 3,89 122,9 

dezembro 6,50 213,7 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 84 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-082 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.2.11. Posto D6-087 

Quadro 146 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-087 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 7,43 230,4 

fevereiro 6,31 180,3 

março 4,48 140,6 

abril 2,11 63,3 

maio 2,34 72,6 

junho 1,51 45,4 

julho 1,04 34,3 

agosto 0,87 27,1 

setembro 2,31 68,0 

outubro 3,47 107,7 

novembro 3,70 108,5 

dezembro 6,76 209,7 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 85 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-087 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

318

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

16.2.2.12. Posto D6-088 

Quadro 147 Média mensal acumulada da Precipitação – Posto D6-088 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,46 198,9 

fevereiro 6,19 176,4 

março 5,57 172,2 

abril 2,95 88,5 

maio 2,22 70,4 

junho 2,03 57,3 

julho 1,47 42,9 

agosto 1,10 34,2 

setembro 2,34 70,3 

outubro 3,65 113,3 

novembro 4,01 120,4 

dezembro 7,03 217,9 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 

 
Figura 86 Pluviograma Acumulado Médio Mensal – Posto D6-088 

Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo, SIGRH, 2005. 
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16.2.3. PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL EM BAURU 

Quadro 148 Média mensal acumulada da Precipitação em Bauru 
mês média diária mensal média total mensal 

janeiro 6,57 200,7 

fevereiro 6,39 176,7 

março 4,17 130,4 

abril 2,13 65,1 

maio 1,83 56,2 

junho 1,72 51,2 

julho 1,20 39,7 

agosto 0,94 32,7 

setembro 1,98 61,1 

outubro 3,74 124,2 

novembro 3,96 118,9 

dezembro 6,15 192,4 

Obs: Utilizando-se a metodologia dos Polígonos de Thiessen apresentada 
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Figura 87 Pluviograma Acumulado Médio Mensal em Bauru 

Obs: Utilizando-se a metodologia dos Polígonos de Thiessen apresentada 

16.2.4. ISOIETAS DE PRECIPITAÇÃO EM BAURU 

A Figura 88 apresenta as isoietas da precipitação anual média no município de Bauru. 
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Estas isoietas foram geradas no TOPOGraph 98 e extraídas para a base gráfica do 
município de Bauru pertencente a este estudo. 
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Figura 88 Isoietas da Precipitação Anual Médias no Município de Bauru 

Fonte: SHS – Consultoria e Projetos de engenharia S/S Ltda. 

16.3 SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Neste item serão abordadas as principais características dos recursos hídricos no 
município de Bauru, abrangendo as disponibilidades existentes e suas diversas formas de 
usos e demandas. Adicionalmente, serão relatadas as informações existentes sobre a 
qualidade das águas e identificadas as principais fontes de poluição potenciais. 

16.4 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Como linha geral, os trabalhos de hidrologia superficial para a elaboração do 
Diagnóstico de Situação dos Recursos Hídricos, devem conduzir ao levantamento das 
disponibilidades e demandas hídricas superficiais do município de Bauru. 

Este estudo, para ser cientificamente conduzido e apresentar validade em termos de 
utilização pelo município, deverá incluir a quantificação numérica destas mesmas 
disponibilidades e demandas. Dadas às peculiaridades dos recursos hídricos, cujas 
disponibilidades variam no tempo e espaço de forma relativamente complexa, e as 
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demandas também variam obedecendo ao crescimento e desenvolvimento sócio-
econômico, foi imposta a quantificação destas variabilidades estabelecendo valores básicos 
de comparação. 

Por outro lado, os recursos hídricos distinguem-se dos demais recursos naturais pelas 
formas de ocorrência e distribuição e, principalmente, por se constituírem simultaneamente 
em um bem apropriável e em uma ameaça potencial. Assim, a água poderá ser um fator 
limitante ao desenvolvimento regional, seja em virtude de sua escassez, seja em virtude de 
ocorrências excessivamente concentradas. 

Em vista disso, estes estudos contemplam não apenas a caracterização das 
disponibilidades médias com suas variações sazonais, mas também a quantificação das 
demandas, descrevendo numericamente as suas ocorrências. 

O município de Bauru pode ser dividido em 4 sub-bacias, e encontra-se posicionado 
em um divisor de águas, o município de Bauru (673,5 km2, segundo o IBGE) integra 
parcialmente duas macro-bacias hidrográficas distintas, ambas drenando para o rio Tietê. A 
maior delas ocupa 502 km2, cerca de 75% da área do município, englobando as sub-bacias 
do Batalha e do Água Parada, e é conhecida regionalmente como Bacia Tietê-Batalha. O 
ribeirão da Água Parada é um dos maiores afluentes do rio Batalha, sendo sua foz 
localizada fora dos limites de Bauru. Os 25% restantes da área do município de Bauru 
drenam suas águas para os rios Bauru e Campo Novo, inseridos regionalmente na Bacia 
Tietê - Jacaré, abrangendo 172 km2. O ribeirão do Campo Novo é afluente do ribeirão 
Grande que, por sua vez, é afluente do rio Bauru nos limites de Pederneiras. 

Situar-se em um divisor de águas significa, entre outras peculiaridades, a existência de 
inúmeras nascentes, o que é uma grande responsabilidade do ponto de vista da 
manutenção dos recursos hídricos locais e regionais. 

16.5 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL 

O objetivo da caracterização do regime anual das vazões dos rios que compõe a área 
de estudo é fornecer um melhor conhecimento dos respectivos cursos de água. Para se 
caracterizar o regime anual das vazões, necessita-se de fluviogramas das vazões médias e 
das mínimas mensais. 

Como não se dispõe de uma quantidade de postos fluviométricos suficientes para a 
caracterização do regime sazonal dos cursos de água do município de Bauru (dos corpos de 
água que passam por Bauru, apenas o Rio Batalha tem a vazão medida por fluviômetro e 
ainda assim, ao norte de Reginópolis, muito a jusante dos limites do município), foi proposto 
o uso da metodologia da Regionalização Hidrológica do DAEE, na qual não se atinge 
resultados mensais, mas estimativas médias e mínimas anuais, suficientes para um estudo 
de aproveitamento hídrico em pequenas bacias. 

A variável área de drenagem é uma das principais características geométricas das 
bacias hidrográficas. No caso do município de Bauru, partes dessas áreas de drenagem 
estão localizadas nos municípios vizinhos, principalmente nos casos das bacias dos rios 
Batalha e Campo Novo. 

Além da área, o método da Regionalização Hidrológica utiliza a precipitação anual por 
sub-bacia e a localização da mesma no Estado de São Paulo para a estimativa de vazões. 

O Quadro 149 e a Figura 89 apresentam a divisão hidrológica municipal. 
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Quadro 149 - Bacias Hidrográficas em Bauru (em km²)16 

Bacia Área de Drenagem (km²)

Bauru 137,4 km² 

Campo Novo 73,3 km² 

Batalha 450,4 km² 

Água Parada 360,0 km² 

TOTAL 1021,1 km² 

 

 
Figura 89 Bacias Hidrográficas dos rios Bauru, Campo Novo, Batalha e Água Parada 

no município de Bauru 
 

16.5.1. ESTIMATIVA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA ATRAVÉS DA REGIONALIZAÇÃO 
HIDROLÓGICA 

Para cada uma das sub-bacias das bacias hidrográficas dos rios Batalha, Campo 
Novo e Água Parada, foram estimadas as vazões: (i) média plurianual (Qm); (ii) mínima com 

                                                 
16 Área das bacias hidrográficas dos cursos d’água junto aos limites municipais de 

Bauru. 
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95% de permanência (Q95); (iii) mínima com 1 mês de duração e tempo de retorno de 10 
anos (Q1,10) e (iv) mínima com 7 dias de duração e tempo de retorno de 10 anos (Q7,10). 

A vazão mínima é utilizada para o planejamento da bacia hidrográfica, para a 
avaliação do cumprimento aos padrões ambientais do corpo receptor e para a alocação de 
cargas poluidoras. Assim, a determinação das eficiências requeridas para os tratamentos 
dos diversos lançamentos e a capacidade de uso de um corpo de água devem ser 
determinadas nas condições críticas. Estas condições críticas no corpo de água ocorrem 
exatamente no período de vazão mínima. 

Usualmente adota-se uma vazão mínima com um tempo de recorrência de 10 anos e 
duração de 7 dias (Q7,10). Tal pode ser entendida como o valor que pode se repetir, 
probabilisticamente, a cada 10 anos, compreendendo a menor média obtida em 7 dias 
consecutivos. Assim, em cada ano da série histórica, procede-se à análise das 365 médias 
diárias de vazão. Seleciona-se, em cada ano, o período de 7 dias consecutivos que resultou 
na menor média de vazão (média de 7 valores). Com os valores da menor média de 7 dias 
de cada ano procede-se a uma análise estatística, que permite interpolar ou extrapolar o 
valor para o tempo de recorrência de 10 anos. As vazões mínima com 95% de permanência 
(Q95) e mínima com 1 mês de duração e tempo de retorno de 10 anos (Q1,10) são variações 
estatísticas da vazão crítica e foram estimadas para efeito comparativo. 

16.5.2. GENERALIDADES SOBRE O MÉTODO DA REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA 

Este estudo (DAEE, 1988, 1994) baseou-se nos totais anuais precipitados em 444 
postos pluviométricos, o que permitiu a elaboração da carta de isoietas médias anuais, as 
séries de descargas mensais observadas em 219 estações fluviométricas e as séries de 
vazões diárias de 88 postos fluviométricos. A análise conjunta dos parâmetros estudados 
para a obtenção dessas variáveis hidrológicas possibilitou identificar 21 regiões 
hidrologicamente homogêneas no Estado de São Paulo. 

A Figura 90, a seguir, apresenta as regiões hidrológicas no Estado de São Paulo. 

 
Figura 90 Regiões Hidrológicas do Estado de São Paulo 

Fonte: DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica. SIGRHI. 
Como pode se observar, o município de Bauru está inteiramente inserido em apenas 

uma região hidrologicamente homogênea, no caso a região M. 
Para a estimativa da vazão mínima com 7 dias de duração e tempo de retorno de 10 
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anos (Q7,10), o método utiliza outro parâmetro baseado em regiões hidrologicamente 
semelhantes, de acordo com as três regiões da Figura 91, a seguir. Observa-se que o 
município de Bauru encontra-se na região Z. 

 
Figura 91 Regiões Hidrológicas do Estado de São Paulo (Parâmetro C) 

Fonte: DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica. SIGRHI. 

16.5.3. ESTIMATIVA DE VAZÕES 

Foram escolhidas 18 seções para as estimativas de vazões. O principal critério para a 
escolha dessas seções foi a capacidade de aproveitamento hídrico do local. Locais de 
acesso facilitado, como pontes de rodovias tiveram preferência como escolha, pela 
possibilidade de conferência futura das vazões estimadas neste estudo. Cada seção gera 
uma área de drenagem é limitada pelos divisores de águas. Seções num mesmo corpo 
d’água terão áreas de drenagem com partes sobrepostas. O Quadro 150 apresenta a 
relação de áreas de drenagem enquanto a representação gráfica de cada uma é abordada 
noutro tópico mais a frente. 

No rio Bauru apenas uma seção foi estudada17. No rio Batalha foram escolhidas 7 
seções, no ribeirão do Campo Novo 4 e no ribeirão da Água Parada 6, sendo uma delas no 
afluente Água Parada de Baixo. Os locais escolhidos estão indicados na Figura 92, a seguir. 

                                                 
17 Havendo necessidade, a SHS poderá refinar este estudo para o rio Bauru. 
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Figura 92 Localização das Seções escolhidas para o Estudo de Vazões 

Fonte: Adaptado SHS 
Quadro 150 - Áreas das Seções escolhidas para o Estudo de Vazões 

Seção Área da bacia (km²) 

Bauru 137,42 

Campo Novo 1 73,33 

Campo Novo 2 45,54 

Campo Novo 3 36,70 

Campo Novo 4 17,65 

Batalha 1 450,39 

Batalha 2 351,34 

Batalha 3 220,05 

Batalha 4 125,24 

Batalha 5 117,47 

Batalha 6 86,57 

Batalha 7 49,30 

Agua Parada 1 360,01 

Agua Parada 2 197,54 

Agua Parada 3 78,36 

Agua Parada 4 149,82 

Agua Parada 5 85,70 

Agua Parada 6 25,81 
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Cada uma das sub-bacias definidas teve sua precipitação anual determinada pelo 
método dos polígonos de Thiessen, como já feito anteriormente. Os polígonos estão 
apresentados novamente na Figura 93 e a precipitação anual nas bacias das seções 
escolhidas no Quadro 151. 

 
Figura 93 Polígonos de Thiessen traçados em Bauru 

Fonte: Adaptado SHS 
Quadro 151 Precipitação Anual Média das Bacias escolhidas 

Bacia Precipitação Anual Média (mm) Bacia Precipitação Anual Média 
(mm) 

Bauru 1157 Batalha 5 1198

Campo Novo 1 1116 Batalha 6 1181

Campo Novo 2 1092 Batalha 7 1128

Campo Novo 3 1076 Agua Parada 1 1274

Campo Novo 4 1054 Agua Parada 2 1233

Batalha 1 1221 Agua Parada 3 1308

Batalha 2 1220 Agua Parada 4 1205

Batalha 3 1223 Agua Parada 5 1207

Batalha 4 1201 Agua Parada 6 1219
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16.5.4. BACIA DO RIO BAURU 

A bacia do rio Bauru não foi subdividida por estar localizada em área urbana e o rio já 
estar seriamente degradado, não apresentando mínimas condições de consumo. Assim, o 
único ponto estudado foi o ponto exutório localizado no Rio Bauru, no limite com o município 
de Pederneiras, ponto que dá origem a toda a bacia contida no município. 

A bacia está representada na Figura 94. 

 
Figura 94 Bacia do rio Bauru 

Fonte: adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 152. 
 

Quadro 152 - Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 
bacia do rio Bauru. 

Seção Área (km²) Precipitação Q (longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Bauru 137,42 1157 0,924 0,448 0,477 0,381 
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16.5.5. BACIA DO RIO BATALHA 

16.5.5.1. Seção Batalha 1 

O rio Batalha é o principal manancial produtor de água de Bauru, nele está localizada 
a captação de água do DAE. A bacia é extensa e pouco urbanizada. foram estimadas 
vazões em sete pontos do rio. 

O primeiro ponto estudado foi na união do Rio Batalha com o Córrego do Macaco, nos 
limites de Bauru com Avaí, sendo que este ponto tem como área de drenagem toda parte da 
bacia hidrográfica contida em Bauru, além de áreas dos municípios de Agudos, Piratininga e 
Avaí. 

A bacia está representada na Figura 95. 

 
Figura 95 Bacia do rio Batalha (Batalha 1) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 153. 
Quadro 153 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do rio Batalha (Batalha 1) 

Seção Área (km²) Precipitação Q (longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Batalha 1 450,39 1221 3,309 1,607 1,707 1,366 

 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

329

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

16.5.5.2. Seção Batalha 2 

Outro ponto estudado foi na união do Rio Batalha com o Água do Paiol, Junto à ponte 
da FERROBAN sobre o Batalha, sendo que este ponto tem como área de drenagem parte 
da bacia hidrográfica contida em Bauru, além de áreas dos municípios de Agudos, 
Piratininga e Avaí. 

A bacia está representada na Figura 96. 

 
Figura 96 Bacia do rio Batalha (Batalha 2) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 154. 
Quadro 154 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do rio Batalha (Batalha 2) 

Seção Área (km²) Precipitação 
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Batalha 2 351,34 1220 2,578 1,252 1,331 1,064 

 

16.5.5.3. Seção Batalha 3 

Outro ponto estudado foi junto à ponte da BR-273 – Comandante João Ribeiro de 
Barros (Bauru-Marília) sobre o Batalha, sendo que este ponto tem como área de drenagem 
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parte da bacia hidrográfica contida em Bauru mais áreas nos municípios de Agudos e 
Piratininga. 

A bacia está representada na Figura 97. 

 
Figura 97 Bacia do rio Batalha (Batalha 3) 

Fonte: Adaptado SHS 
 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 155. 
Quadro 155 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do rio Batalha (Batalha 3) 

Seção Área (km²) Precipitação 
Q 
 (longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Batalha 3 220,05 1223 1,622 0,787 0,837 0,669

 

16.5.5.4. Seção Batalha 4 

Outro ponto estudado foi junto à ponte da BRU-351- Bauru-Piratininga sobre o Batalha 
sendo que este ponto tem como área de drenagem parte da bacia hidrográfica contida em 
Bauru e nos municípios de Agudos e Piratininga. 

A bacia está representada na Figura 98. 
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Figura 98 Bacia do rio Batalha (Batalha 4) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 156. 
Quadro 156 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do rio Batalha (Batalha 4) 

Seção Área (km²) Precipitação 
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Batalha 4 125,24 1201 0,895 0,435 0,462 0,369 

 

16.5.5.5. Seção Batalha 5 

Outro ponto estudado foi junto à captação de água do DAE, sendo que este ponto tem 
como área de drenagem parte da bacia hidrográfica contida em Bauru, além de partes nos 
municípios de Agudos e Piratininga. 

A bacia está representada na Figura 99. 
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Figura 99 Bacia do rio Batalha (Batalha 5) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 157. 
Quadro 157 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do rio Batalha (Batalha 5) 

Seção Área (km²) Precipitação 
Q  

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Batalha 5 117,47 1198 0,837 0,406 0,432 0,345 

 

16.5.5.6. Seção Batalha 6 

Outro ponto estudado foi junto à ponte da BR-369- Bauru-Santa Cruz do Rio Pardo 
sobre o Batalha sendo que este ponto tem como área de drenagem parte da bacia 
hidrográfica contida em Bauru mais partes dos municípios de Agudos e Piratininga. 

A bacia está representada na Figura 100. 
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Figura 100 Bacia do rio Batalha (Batalha 6) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 158. 
Quadro 158 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do rio Batalha (Batalha 6) 

Seção Área (km²) Precipitação 
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Batalha 6 86,57 1181 0,602 0,292 0,311 0,249 

 

16.5.5.7. Seção Batalha 7 

O último ponto estudado no rio Batalha foi na confluência com o Água do Guilherme, 
nos limites de Bauru com Agudos e Piratininga, sendo que este ponto tem como área de 
drenagem partes dos municípios de Agudos e Piratininga. 

A bacia está representada na Figura 101. 
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Figura 101 Bacia do rio Batalha (Batalha 7) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 159. 
Quadro 159 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do rio Batalha (Batalha 7) 

Seção Área (km²) Precipitação 
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Batalha 7 49,30 1128 0,317 0,154 0,164 0,131

 

16.5.6. BACIA DO RIBEIRÃO DA ÁGUA PARADA 

16.5.6.1. Seção Água Parada 1 

Bacia pouco urbanizada, considerada futuro manancial de abastecimento da cidade. 
Foram estimados dados de seis pontos da bacia. 

O primeiro ponto estudado foi na união do Água Parada com o Córrego Água dos 
Patos, nos limites de Bauru com Avaí, sendo que este ponto tem como área de drenagem 
toda parte da bacia hidrográfica contida em Bauru mais partes do município de Avaí. 

A bacia está representada na Figura 102. 
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Figura 102 Bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 1) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 160. 
Quadro 160 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 1) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Água Parada 1 360,01 1274 2,831 1,375 1,461 1,169 

 

16.5.6.2. Seção Água Parada 2 

Outro ponto estudado foi junto à ponte da BRU-170 sobre o Água Parada sendo que 
este ponto tem como área de drenagem parte da bacia hidrográfica contida em Bauru. 

A bacia está representada na Figura 103. 
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Figura 103 Bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 2) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 161. 
Quadro 161 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 2) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q  

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Água Parada 2 197,54 1233 1,473 0,716 0,760 0,608 

 

16.5.6.3. Seção Água Parada 3 

Outro ponto estudado foi junto no Água Parada de Baixo, ou Córrego Barra Grande, 
em sua foz no Água Parada, este ponto tem como área de drenagem a bacia hidrográfica 
desse importante afluente. 

A bacia está representada na Figura 104. 
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Figura 104 Bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 3) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 162. 
Quadro 162 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 3) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q  

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Água Parada 3 78,36 1308 0,642 0,312 0,331 0,265 

 

16.5.6.4. Seção Água Parada 4 

Outro ponto estudado foi após a confluência do Água Parada com o Córrego Barro 
Preto, sendo que este ponto tem como área de drenagem parte da bacia hidrográfica 
contida em Bauru. 

A bacia está representada na Figura 105. 
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Figura 105 Bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 4) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 163. 
Quadro 163 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 4) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Água Parada 4 149,82 1205 1,076 0,523 0,555 0,444 

 

16.5.6.5. Seção Água Parada 5 

Outro ponto estudado foi junto à ponte da BRU-410 sobre o Água Parada sendo que 
este ponto tem como área de drenagem parte da bacia hidrográfica contida em Bauru. 

A bacia está representada na Figura 106. 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

339

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Figura 106 Bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 5) 

Fonte: Adaptado SHS 
 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 164. 
Quadro 164 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 4) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Água Parada 5 85,70 1207 0,618 0,300 0,319 0,255 

 

16.5.6.6. Seção Água Parada 6 

Outro ponto estudado foi junto à ponte da SP-300 Marechal Rondon sobre o Água 
Parada sendo que este ponto tem como área de drenagem a parte mais alta da bacia 
hidrográfica contida em Bauru. 

A bacia está representada na Figura 107. 
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Figura 107 Bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 6) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 165. 
Quadro 165 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão Água Parada (Água Parada 4) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Água Parada 6 25,81 1219 0,189 0,092 0,097 0,078 

16.5.7. BACIA DO RIBEIRÃO DO CAMPO NOVO 

16.5.7.1. Seção Campo Novo 1 

Pequena bacia ao sul da cidade com presença de unidades de conservação e também 
condomínios residenciais. Em quatros pontos do ribeirão do Campo Novo foram estimadas 
as vazões. 

O primeiro ponto estudado foi na foz do Campo Novo, na confluência com o Ribeirão 
Grande, nos limites de Bauru com Pederneiras e Agudos, sendo que este ponto tem como 
área de drenagem toda parte da bacia hidrográfica contida em Bauru mais partes do 
município de Agudos  

A bacia está representada na Figura 108. 
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Figura 108 Bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 1) 

Fonte: Adaptado SHS 
 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 166. 
Quadro 166 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 1) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Campo Novo 1 73,33 1116 0,463 0,225 0,239 0,191 

 

16.5.7.2. Seção Campo Novo 2 

Outro ponto analisado foi pouco acima da foz do Córrego Alexandre, em uma ponte da 
BRU140 na chácara Santo Antônio, sendo que este ponto tem como área de drenagem 
parte da bacia hidrográfica contida em Bauru mais partes do município de Agudos. 

A bacia está representada na Figura 109. 
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Figura 109 Bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 2) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 167. 
Quadro 167 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 2) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q  

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Campo Novo 2 45,54 1092 0,277 0,134 0,143 0,114

16.5.7.3. Seção Campo Novo 3 

Outro ponto analisado, em outra ponte da BRU140 na chácara do Nível, sendo que 
este ponto tem como área de drenagem parte da bacia hidrográfica contida em Bauru mais 
partes do município de Agudos. 

A bacia está representada na Figura 110. 
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Figura 110 Bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 3) 

Fonte: Adaptado SHS 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 168. 
Quadro 168 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 3) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Campo Novo 3 36,70 1076 0,218 0,106 0,112 0,090 

 

16.5.7.4. Seção Campo Novo 4 

Outro ponto analisado foi em uma ponte da SP300-Marechal Rondon sobre o Campo 
Novo, sendo que este ponto tem como área de drenagem parte da bacia hidrográfica 
contida em Bauru mais partes do município de Agudos. 

A bacia está representada na Figura 111. 
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Figura 111 Bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 4) 

Fonte: Adaptado SHS 
 
Os resultados da adaptação feita na metodologia de regionalização do DAEE para 

esta bacia estão dispostos no Quadro 169. 
Quadro 169 Estimativa das vazões pelo método da regionalização hidrológica para a 

bacia do ribeirão do Campo Novo (Campo Novo 4) 

Seção Área (km²) Precipitação
Q 

(longo termo) 
(m³/s) 

Qd,10 (d=1) 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q7,10 
(m³/s) 

Campo Novo 4 17,65 1054 0,101 0,049 0,052 0,042

 

16.5.8. COMPARAÇÃO ENTRE AS BACIAS 

O Gráfico 7, a seguir, compara as vazões das quatro sub-bacias que permeiam o 
município de Bauru (primeira seção estudada de cada sub-bacia, mais à jusante). 
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Gráfico 7 Vazões dos corpos de água de Bauru 

Qm = Vazão média de longo período 
Q 1,10 = Vazão mínima de 1 mês consecutivo e período de retorno de 10 anos. 
Q7,10 = Vazão mínima de 7 dias consecutivos e período de retorno de 10 anos 
Q95 = Vazão com tempo de permanência de 95% ou superior. 
A Figura 112 ilustra da importância de cada bacia para o possível abastecimento da 

cidade. 

Vazão(Q7,10) Disponivel por Sub-bacia 
(m³/s)

1,37
44%

0,38
12%

0,19
6%

1,17
38%

Bauru Campo Novo 1 Batalha 1 Agua Parada 1  
Figura 112 Vazões disponíveis nos corpos de água do município de Bauru 

Analisando os gráficos, nota-se importância dos mananciais Batalha e Água Parada, 
que juntos drenam 82% (2,54 m³/s) das águas do município. Ambos apresentam boas 
condições para uso e diversos pontos para instalação de estação de captação de água, 
como os pontos estudados anteriormente. O rio Bauru, com uma vazão correspondente a 
12% da disponível no município não pode ser considerado manancial de abastecimento por 
receber quase que toda a carga poluidora da cidade sem nenhum tratamento. Já o ribeirão 
do Campo Novo se mostra interessante para abastecimento de reduzida demanda, pela sua 
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baixa vazão. 
Para determinar os melhores pontos para captação de água, se deve ter em mente que por 
lei, não se capta mais de setenta por cento do da vazão crítica (Q7,10) de um corpo de água. 
Analisando as vazões obtidas no quadro abaixo, observam-se vazões aproveitáveis no Rio 
Batalha e no Ribeirão da Água Parada. 

Quadro 170 Determinação da vazão segura18 
Seção Q7,10 (L/s) vazão assegurada pela outorga (L/s) 

Bauru 381,2 76,2 

Campo Novo 1 191,2 38,2 

Campo Novo 2 114,3 22,9 

Campo Novo 3 89,8 18,0 

Campo Novo 4 41,6 8,3 

Batalha 1* 1365,7 273,1 

Batalha 2* 1064,3 212,9 

Batalha 3* 669,3 92,9 

Batalha 4* 369,4 0,0 

Batalha 5* 345,4 0,0 

Batalha 6 248,6 49,7 

Batalha 7 131,0 26,2 

Água Parada 1 1168,5 233,7 

Água Parada 2 608,2 121,6 

Água Parada 3 265,1 53,0 

Água Parada 4 444,3 88,9 

Água Parada 5 255,0 51,0 

Água Parada 6 78,0 15,6 
*Vazões decrescidas em razão da captação na seção Batalha 5 (241,8 l/s) 

Sabendo-se da existência de captação no ponto Batalha 5, as vazões nos pontos 
Batalha 4, 3 ,2 e 1 têm um decréscimo no valor da vazão captada em 5. Tanto no ribeirão da 
Água parada quanto no rio Batalha, os pontos com maiores vazões disponíveis são os 
localizados a maiores distâncias da cidade. Para verificar a viabilidade de cada seção, 
estimou-se um consumo médio por pessoa em 200 litros por dia, obtendo-se assim, uma 
estimativa da população a ser abastecida por seção (Quadro 171). 

                                                 
18 Considerando as vazões já outorgadas de montante, considerando o limite máximo de 20% 

do Q7,10 para capatação pontual. Poderá, e haverá, interferência de uma vazão capatada nas seções 
de jusante que não foi apresentada neste quadro. 
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Quadro 171 Estimativa de população abastecida por seção 

Seção 
vazão assegurada19

para outorga (L/s) 
população abastecida 
(291 L/dia20 per capita) 

Bauru 76,2 22.568 

Campo Novo 1 38,2 11.322 

Campo Novo 2 22,9 6.766 

Campo Novo 3 18,0 5.316 

Campo Novo 4 8,3 2.460 

Batalha 1 273,1 80.851 

Batalha 2 212,9 63.010 

Batalha 3 92,9 27.485 

Batalha 4 0,0 0 

Batalha 5 0,0 0 

Batalha 6 49,7 14.718 

Batalha 7 26,2 7.755 

Água Parada 1 233,7 69.180 

Água Parada 2 121,6 36.007 

Água Parada 3 53,0 15.697 

Água Parada 4 88,9 26.304 

Água Parada 5 51,0 15.094 

Água Parada 6 15,6 4.617 

 

16.6 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

16.6.1. UNIDADES AQÜÍFERAS 

As unidades aqüíferas presentes no Estado de São Paulo são reflexos das unidades 
geológicas existentes, sendo discriminadas na Figura 113, que apresenta um mapa 
geológico do Estado de São Paulo mostrando a distribuição espacial dos afloramentos das 
rochas, que constituem as principais formações aqüíferas. Pode-se dizer que nas áreas de 
afloramento, a recarga dos aqüíferos, isso é, a infiltração de água, é direta. Por isso, nessas 
áreas a vulnerabilidade ao risco de poluição é maior. 

                                                 
19 Não se pode somar as vazões de seções sub-seqüêntes. Se uma vazão for captada em 

alguma das seções apresentas deverá ser deduzida das seções de jusante a mesma vazão. Também 
se deve verificar os limites de outroga apresetados pela regulamentação do DAEE. 

20 Calculado a partir de dados fornecidos pelo DAE Bauru. Abril, 2005. 
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Figura 113 Afloramento das principais unidades aqüíferas em São Paulo 

Fonte: CETESB, 2003a 
A Figura 114 apresenta uma seção geológica esquemática de caráter interpretativo e 

generalizado do Estado de São Paulo, onde se observa a sobreposição das camadas 
geológicas. 

Essa sobreposição não mostra totalmente as camadas inferiores, assim mesmo as 
formações mais antigas afloram, ou seja, estão expostas, na superfície do terreno em áreas 
específicas do Estado.  

 
Figura 114 Seção geológica esquemática do Estado de São Paulo 

Fonte CETESB, 2003. 
A seguir são apresentadas as principais características hidrogeológicas 
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(hidrodinâmicas) das principais unidades aqüíferas presentes na Região de Bauru. De forma 
geral, a região está inserida em área de predominância de afloramento de aqüíferos do 
grupo Bauru (Marília, Adamantina), que sobrepõe os aqüíferos Serra Geral e Guarani 
(Botucatu/Pirambóia), ambos utilizados graças a poços de maior profundidade. 

16.6.1.1. Sistema Aqüífero Bauru 

O Grupo Bauru é formado pelas três litofácies da Formação Bauru e mais a Formação 
Caiuá e constitui uma única unidade aqüífera. Esses sedimentos do Cretáceo Superior 
apresentam uma ocorrência extensiva e contínua em todo o Planalto Ocidental do Estado de 
São Paulo, ocupando pouco mais de 40% da área do Estado e daí sua grande importância 
como manancial. 

A porosidade efetiva varia de acordo com a composição das camadas, de 15% nas 
camadas arenosas a 5% nos arenitos calcíferos e siltosos. Alguns testes de bombeamento 
realizados em poços que exploram o Grupo Bauru, acusaram valores do coeficiente de 
armazenamento característicos de condições de confinamento, fato explicado pela 
existência de camadas arenosas limitadas por camadas silto-argilosas compactas formando 
bancos de grande extensão. 

A permeabilidade do aqüífero também varia bastante, considerando-se a 
heterogeneidade litológica do aqüífero, apresentando um valor médio de 0,5 m/dia que, 
multiplicado pela espessura do aqüífero, fornece valores da transmissividade da ordem de 
10 m²/dia a 100 m²/dia. 

Como aqüífero freático, a recarga é feita diretamente pela precipitação pluvial, sendo 
sua base de drenagem os rios Paranapanema, Tietê, Grande e Paraná, e suas malhas de 
afluentes em toda a área de afloramento. O aqüífero funciona, em geral, como reservatório 
regulador do escoamento dessa rede fluvial. 

16.6.1.2. Sistema Aqüífero Serra Geral 

Os derrames basálticos e intrusões diabásicas que originam a Formação Serra Geral 
não constituem, por si, camadas aqüíferas; somente ao longo de linhas estruturais (falhas e 
fraturas), horizontes vesiculares, interderrames e arenitos intertrapeanos, concorrem para a 
produção de águas subterrâneas. 

Por se constituírem em aqüíferos de fissuras, suas potencialidades relacionam-se à 
densidade de fraturamento, grau de alteração dos horizontes vesiculares, sistemas de 
alimentação e inter-relação com outros aqüíferos, não podendo ser aferidas pelos 
parâmetros característicos dos aqüíferos de interstícios, como porosidade e permeabilidade. 

Os basaltos afloram numa extensão de cerca de 20.000 km², estendendo-se por toda 
a região Oeste e Central do Estado, subjacentes aos sedimentos do Grupo Bauru. Sua 
espessura varia desde poucos metros, aumentando para Oeste, até 1.000 metros. A recarga 
para este aqüífero se dá através da precipitação pluvial sobre os solos basálticos, que vão 
atingir as zonas de alteração e fissuradas da rocha matriz. 

Além disso, ocorre um grande intercâmbio de água com o aqüífero Bauru sobrejacente 
e também com o aqüífero inferior, constituído pelos arenitos Botucatu e Pirambóia; porém as 
principais saídas de drenagem do aqüífero são os rios. 

16.6.1.3. Sistema Aqüífero Guarani 

O Aqüífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do 
mundo. Está localizado na região centro-leste da América do Sul, entre 12º e 35º de latitude 
sul e entre 47º e 65º de longitude oeste e ocupa uma área de 1,2 milhões de km², 
estendendo-se pelo Brasil (840.000 km²), Paraguai (58.500 km²), Uruguai (58.500 km²) e 
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Argentina (255.000 km²). 
Sua maior ocorrência se dá em território brasileiro (2/3 da área total), abrangendo os 

Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, como pode se visualizado na Figura 115. 

 
Figura 115 Localização do Aqüífero Guarani 

Fonte: CETESB, 2003. 
O Sistema Aqüífero Guarani, constituído pelas Formações Botucatu e Pirambóia, pode 

alcançar espessura de até 450 metros nas áreas centrais da Bacia, onde se encontram 
confinadas pelos espessos derrames basálticos da Formação Serra Geral. As duas 
formações se constituem numa única unidade aqüífera, semelhantes do ponto de vista 
litológico e divergindo quanto à gênese. 

A Formação Pirambóia, é constituída pela parte inferior da seqüência sedimentar 
Mesozóica, de origem fluviolacustre, caracterizada por arenitos esbranquiçados amarelados, 
avermelhados e róseas, de granulação muito fina a média, muito a pouco argilosos; 
intercalando finas camadas de lamitos argilosos, exibindo estratificação cruzada planar e 
acanalada e plano-paralelo. 

A Formação Botucatu, sobrejacente aos sedimentos subaquosos da Formação 
Pirambóia, é constituída por um pacote de arenitos avermelhados, de granulação muito fina 
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a média, friáveis, quartzosos, com bom arredondamento e esfericidade, bem selecionados, 
percentagem de material síltico-argiloso geralmente inferior a 5% e estratificações cruzadas 
de grande porte, caracterizando uma gênese de origem eólica em ambiente desértico. 

Sua espessura é bastante variada, tanto pelo fato de seu contato superior não ter uma 
superfície regular, quanto por apresentar freqüentemente interdigitamentos com os basaltos. 
De um modo geral, a Formação Botucatu estende-se como um lençol, ora mais, ora menos 
espesso. 

A recarga do aqüífero está limitada às áreas de afloramento das formações Botucatu e 
Pirambóia, e através da drenagem de zonas de fissuras dos basaltos em alguns altos 
estruturais situados no interior da bacia. A água infiltrada para o aqüífero apresenta um fluxo 
geral para Oeste e para os basaltos sobrejacentes, porém a maior parte do escoamento 
subterrâneo é drenada para os rios como escoamento básico, ainda na área de recarga. 

Com relação à hidrografia, a região do afloramento é atravessada pelos rios Tietê, 
Piracicaba, Mogi-Guaçu, Pardo e Paranapanema, entre outros de menor envergadura, 
destacando-se o Rio do Peixe e o Rio São José dos Dourados. A maior parte da água 
existente hoje nas porções confinadas do Aqüífero Guarani é oriunda da infiltração da água 
meteórica ocorrida há centenas ou milhares de anos nas áreas de afloramento. Devido ao 
longo tempo de contato da água com as rochas e também por contribuições de pequena 
recarga advinda das camadas superiores de basalto, espera-se maior mineralização das 
águas à medida que se distancia das áreas de recarga. Esse fato só não é mais intenso 
devido aos arenitos que formam o aqüífero não serem ricos em sais e minerais. 

Pode haver também enriquecimento de elementos radioativos nas porções confinadas 
desse aqüífero. No Estado de São Paulo têm sido realizadas medições rotineiras de 
radiatividade natural apenas em fontes de água mineral. BONOTTO (2004) aponta a 
ocorrência de teores excessivos de elementos radioativos, como rádio e radônio, em 
diversos poços do Guarani. 

A Figura 116 apresenta a visualização em mapa das áreas de afloramento. Por ela se 
conclui que Bauru não se encontra na área de afloramento do Guarani. 
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Figura 116 Áreas de Afloramento do Sistema Guarani no Estado de São Paulo 

Fonte: CETESB, 2003. 

16.6.2. DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA 

Os recursos hídricos subterrâneos constituem a origem do escoamento básico dos rios 
e representam ricas reservas de água, geralmente de boa qualidade, que dispensam 
custosas estações de tratamento (SIGRH, 2001). 

Partindo-se do conceito fundamental que a água subterrânea é um componente 
indissociável do ciclo hidrológico, sua disponibilidade no aqüífero relaciona-se diretamente 
com o escoamento básico da bacia de drenagem instalada sobre a área de ocorrência. A 
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água subterrânea constitui, então, uma parcela desse escoamento, que, por sua vez, 
corresponde à recarga transitória do aqüífero (LOPES, 1994). 

No balanço hídrico apresentado pelo DAEE (1999) para o Estado de São Paulo, dos 
100 bilhões de m³/ano correspondentes ao escoamento total, 41 bilhões de m³/ano, ou 
1.285 m³/s, são devidos ao escoamento básico, parcela responsável pela regularização dos 
rios. A recarga transitória média multianual que circula pelos aqüíferos livres é, a quantidade 
média de água que infiltra no subsolo, atingindo o lençol freático, formando o escoamento 
básico dos rios é a reserva explotável (Figura 117). 

 
Figura 117 Tipos de reserva de água subterrânea 

Fonte: SIGRH, 2001 
Segundo a Figura 117, tem-se (LOPES, 1994): 

• Reserva total = toda água subterrânea do aqüífero; 
• Reserva permanente = volume contido no interior do aqüífero abaixo do nível 

básico de drenagem de uma região, ou seja, abaixo de sua superfície básica; 
• Reserva ativa = volume contido no interior do aqüífero entre a superfície 

básica e a superfície potenciométrica; 
• Reserva transitória multianual ou reserva reguladora = reserva explotável, que 

atua diretamente no escoamento básico dos corpos d´água superficiais. 
Segundo CONEJO LOPES (1994) e DAEE (1999) in SIGRH (2001), a reserva 

explotável pode ser estimada através do escoamento básico que aflui aos corpos d'água 
após percolar pelos aqüíferos subterrâneos, estimado pela média das vazões mínimas 
anuais de sete dias consecutivos (Q7). 

A disponibilidade potencial de águas subterrâneas, por sua vez, pode ser estimada a 
partir do escoamento básico de cada bacia - Q7, multiplicado pela fração da área do aqüífero 
na bacia (em área aflorante, estimado a partir do mapa de unidades e pelo índice de 
utilização – Figura 118). 
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Figura 118 Métodos de estimativa de reserva explotável e disponibilidade hídrica 

subterrânea 
Fonte: CONEJO LOPES, 1994 e DAEE, 1999 in SIGRH, 2001. 

Por razões hidrogeológicas (como o tipo de porosidade, a hidráulica dos aqüíferos e 
as técnicas convencionais disponíveis para a captação de águas subterrâneas) foram 
estabelecidos índices de utilização dos volumes estocados, correspondentes à recarga 
transitória média multianual, para diferentes tipos de aqüíferos adotados por LOPES (1994) 
e adaptados às diferentes regiões do Estado de São Paulo no Relatório Estadual de 
Recursos Hídricos (Quadro 172). 

Quadro 172 Índice de Utilização dos Aqüíferos 

Sistema aqüífero Índice de utilização (%) 

Cenozóico, Bauru, Paraná - Furnas, Tubarão. 25 a 27 

Guarani, Bauru-Caiuá, Litorâneo, Quaternário. 30 

Cristalino, Serra Geral. 20 

Passa-Dois* 15 

 
É através do método mostrado na Figura 118, foi estimada a disponibilidade hídrica 

subterrânea para cada uma das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, no Relatório 
de Situação 2002/2003. Os números assim determinados devem ser considerados com 
muita cautela, dadas as limitações esperadas devido às intrínsecas heterogeneidades da 
geometria das camadas geológicas, da presença de descontinuidades e de outras variáveis, 
como aspectos técnicos. Assim, estes números visam apenas estabelecer ordens de 
grandeza e comparações entre a disponibilidade natural e as extrações, a fim de auxiliar no 
planejamento racional do aproveitamento dos recursos hídricos. 

Os quadros a seguir, (Quadro 173, Quadro 174 e Quadro 175) apresentam a 
estimativa de disponibilidade hídrica subterrânea, como extrapolação da metodologia 
utilizada. 

Quadro 173 Dados obtidos por regionalização hidrológica e utilizados na estimativa 
de disponibilidade hídrica subterrânea. 

Sub-bacia Q7,10 Q7 

Bauru 0,381211 0,502254

Campo Novo 0,191243 0,251967

Batalha  1,365687 1,799325

Água Parada 1,168547 1,539587
Fonte: Adaptação do método apresentado por CONEJO LOPES (1994) e DAEE (1999) 

 
Obs.: Q7 é a média das vazões mínimas anuais de sete dias consecutivos, dada pela 

razão Q7 = Q7,10 / XT (DAEE, 1998). 
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Quadro 174 Vazão disponível no aqüífero Bauru associada às unidades geológicas 
nas sub-bacias dos municípios de Bauru, em m³/s. 

Sub-bacia Q7,10 Q7 Qdisp (m³/s) Qdisp (L/s) % 

Bauru 0,38 0,50 0,15 150,68 12,3% 

Campo Novo  0,19 0,25 0,08 75,59 6,2% 

Batalha  1,37 1,80 0,54 539,80 44,0% 

Agua Parada  1,17 1,54 0,46 461,88 37,6% 

Total 1,23 1227,94 100,0% 

 
Quadro 175 Estimativa da disponibilidade de água do Aqüífero Guarani para o 

município e Bauru 
Área (km²) 

Guarani em São Paulo 155800

Município de Bauru 673 

proporção 0,0043 

disp. estadual Guarani 152 m³/s

disp. Bauru Guarani  658 L/s

 
Segundo a Figura 116, o aqüífero Bauru está aflorando em toda a área do município, 

assim, o cálculo da disponibilidade hídrica pelo método de método de CONEJO LOPES 
(1994) e DAEE (1999) não apresentará estimativas para os aqüíferos confinados Serra 
Geral e Guarani. 

Os números assim determinados devem ser considerados com cautela. O propósito é 
estabelecer comparações entre a disponibilidade natural e as extrações, a fim de auxiliar no 
planejamento racional do aproveitamento dos recursos hídricos. 

Convém ainda enfatizar que as estimativas são válidas apenas para os aqüíferos livres 
ou freáticos. Existem "camadas" aqüíferas confinadas, como é o caso do Sistema Guarani 
(porção confinada com área de descarga situada muitos quilômetros ao sul de São Paulo - 
Argentina, Rio Grande do Sul/Brasil), conforme definido por ROCHA (1997). Nesse estudo 
são estimadas em 40 km3/ano as reservas totais explotáveis para todo o Sistema Guarani, 
que se estende aos territórios vizinhos do Brasil: Paraguai, Argentina e Uruguai. Na porção 
paulista, proporcionalmente à sua área de ocorrência, o Plano Estadual dos Recursos 
Hídricos estimou em 4,8 km3/ano (152 m3/s) as reservas explotáveis disponíveis para o 
território estadual provenientes do Sistema Guarani confinado. 

Assim, com a estimativa da disponibilidade estadual do Guarani e sabendo que o 
aqüífero ocupa uma área de aproximadamente 155.800 km² do estado de São Paulo 
(Quadro 175), podemos ter uma estimativa grosseira considerando que a proporção das 
áreas do município de Bauru e do Guarani no estado é igual à proporção da disponibilidade 
subterrânea municipal e total do aqüífero: 

Para essa estimativa, considera-se que o aqüífero Guarani está presente na totalidade 
do subsolo da área do município de Bauru.  

Não existem métodos para se estimar a disponibilidade no aqüífero Serra Geral em 
sua parcela confinada, como no município de Bauru, porém, pelo fato de se tratar de um 
aqüífero de fissuras em basalto e não um meio poroso, pode-se afirmar que a 
disponibilidade do Serra Geral é proporcionalmente bem menor que o as dos aqüíferos 
Bauru e Guarani. 
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A utilização destes potenciais por meio de poços tubulares vai depender das 
condições de ocorrência – extensão, espessuras saturadas etc. – e das características 
hidráulicas – vazão, capacidade específica etc. – , das unidades aqüíferas. 

Por outro lado, a explotação de águas subterrâneas deve considerar os cuidados na 
locação dos poços referentes aos aspectos qualitativos, situando-os dentro de perímetros de 
proteção seguros conforme critérios normativos, bem como os distanciamentos mínimos 
com o fim de evitar rebaixamentos excessivos provocados por interferências entre eles. 

16.6.3. VULNERABILIDADE DOS AQÜÍFEROS 

Em 1997 o Instituto Geológico – IG, a Companhia de Tecnologia e Saneamento 
Ambiental – CETESB e o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE realizaram o 
mapeamento da vulnerabilidade e risco de poluição das águas subterrâneas no Estado de 
São Paulo. 

A Figura 119 mostra um recorte para a região do município de Bauru. 

 
Figura 119 Índice de Vulnerabilidade dos Aqüíferos 

Fonte: IG / CETESB / DAEE, 1997. 
Legenda: 

 
 
Apesar de Bauru estar localizada em área de vulnerabilidade predominantemente 

Baixo-alta e Médio-baixa (exceto em determinadas áreas de várzeas – Médio-alto), o 
relatório do mapeamento concluí classificando a região de Bauru como uma das áreas de 
maior preocupação ambiental em águas subterrâneas. 

O relatório ainda recomenda que se programem estudos de hidrogeologia (fluxo, 
características hidráulicas do solo e aqüífero, geometria das unidades aqüíferas) e de 
análise de atividades potencialmente poluidoras (monitoramento). 

16.7 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
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16.7.1. REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

A Lei Estadual no 118, promulgada em 29/06/73, que autorizou a constituição da 
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, em seu Artigo 2.o, Inciso 
VI, dá-lhe a atribuição de manter sistema de informação e divulgar dados de interesse da 
engenharia sanitária e da poluição das águas, de forma a ensejar o aperfeiçoamento de 
métodos e processos para estudos e projetos, execução, operação e manutenção de 
sistemas. 

Com este intuito, em fins de 1974, deu-se início à operação da Rede de 
Monitoramento da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, com a seleção 
de 47 pontos de amostragens. Desde então, em busca de melhor representatividade e em 
atendimento às necessidades inerentes aos programas de controle da poluição das águas 
desenvolvidos pela CETESB, várias modificações foram introduzidas, tendo-se alterado o 
número de pontos de amostragem, as freqüências das coletas e os parâmetros analisados. 

Apesar da CETESB considerar neste relatório que toda a carga orgânica poluidora é 
drenada para o rio Bauru, devido à localização dos pontos de amostragem na bacia, a 
qualidade dos cursos de água do município nem são citadas. 

16.7.2. ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - IQA 

Quando da necessidade de estudos específicos de qualidade de água em 
determinados trechos de rios ou em reservatórios, com vistas a diagnósticos mais 
detalhados, outros parâmetros podem vir a ser analisados, tanto em função do uso e 
ocupação do solo na bacia contribuinte, atuais ou pretendidos, quanto pela ocorrência de 
alguma irregularidade ou eventualidade na área em questão. 

Com o intuito de facilitar a interpretação das informações de qualidade de água de 
forma abrangente e útil, para especialistas ou não, a CETESB, a partir de um estudo 
realizado em 1970 pela “National Sanitation Fondation” dos Estados Unidos, adaptou-se e 
desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas, tendo como determinante principal a 
utilização das mesmas para abastecimento público. 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião feita junto a especialistas em 
qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem medidos, o peso relativo dos 
mesmos e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de 
valores “rating”. Dos 5 parâmetros indicadores de qualidade de água inicialmente propostos, 
foram selecionados 9. Para estes, a critério de cada profissional, foram estabelecidas curvas 
de variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de cada 
parâmetro. 

O IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades de água 
correspondentes aos parâmetros: Temperatura da Amostra, pH, Oxigênio Dissolvido, 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias, 20o C), Coliformes Fecais, Nitrogênio Total, 
Fósforo Total, Resíduo Total e Turbidez. A metodologia de cálculo foi exposta 
posteriormente no Capítulo referente à caracterização. 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas que, 
indicada pelo IQA numa escala de 0 a 100, é classificada para abastecimento público, 
segundo a gradação apresentada no Quadro 176. 
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Quadro 176 Parâmetros analisados no monitoramento da qualidade das águas 

IQA QUALIDADE DA ÁGUA 

80 – 100 Qualidade Ótima 

52 – 79 Qualidade Boa 

37 – 51 Qualidade Aceitável 

20 – 36 Qualidade Ruim 

0 – 19 Qualidade Péssima 
Fonte: CETESB 

16.7.3. IAP – ÍNDICE DE ATENDIMENTO PÚBLICO 

Embora em 2003 não tenha sido possível à CETESB realizar o cálculo do IAP (Índice 
de Abastecimento Público), para o ponto de captação de água bruta de Bauru, devido à falta 
da turbidez, as demais variáveis sanitárias (OD, DBO5,20, nitrogênio e fósforo totais e 
coliformes termotolerantes) indicaram uma condição muito boa. 

16.7.4. IVA – ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA 

A seguir, é apresentado o Quadro 177 contendo os resultados do IVA – Índice de 
qualidade das águas para proteção da vida aquática. 

Quadro 177 - Resultados mensais e média anual do IVA – 2003 

 
Fonte: CETESB. Relatório de Águas Interiores do Estado de São Paulo. 2005. 

16.7.5. IET – ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO 

A seguir, é apresentado o Quadro 178 contendo os resultados do IET – Índice de 
estado trófico. 

Quadro 178 - Resultados mensais e média anual do IET – 2003 

 
Fonte: CETESB. Relatório de Águas Interiores do Estado de São Paulo. 2005. 

 
O Rio Batalha, importante afluente da margem esquerda do Tietê, foi monitorado em 

dois pontos de amostragem, sendo um ponto na captação de Bauru e outro, antes de seu 
represamento no Reservatório de Promissão, já com as contribuições de seus afluentes 
principais, como o Água Parada. 
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Segundo a média anual do IET (FT), o Rio Batalha foi enquadrado como eutrófico, 
sendo que nos meses de abril, junho e agosto a carga de fósforo total foi baixa, 
classificando como oligotrófico e mesotrófico. 

Nessa UGRHI merece destaque a toxicidade crônica a Ceriodaphnia dubia detectada, 
em uma das amostragens, nos pontos TIET 02600 e BATA 02800 (ambos em agosto). No 
entanto, o efeito tóxico observado não se correlacionou com as análises químicas 
efetuadas, sendo que a ocorrência de tal efeito pode estar associada a outras substâncias 
químicas não analisadas durante o monitoramento desses pontos. 

Segundo o relatório da CETESB, a recorrente toxicidade observada nas águas do Rio 
Tietê, a jusante do Reservatório de Ibitinga, sugere uma investigação da origem dos efeitos 
tóxicos, que vêm sendo observados desde 1995. 

16.8 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

16.8.1. QUALIDADE NATURAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os principais trabalhos que abordam a hidrogeoquímica dos aqüíferos do Estado de 
São Paulo, em âmbito regional, foram realizados por DAEE (1976), REBOUÇAS (1976), 
DAEE (1984) e CAMPOS (1993). A seguir, serão apresentadas resumidamente as 
características de cada aqüífero presente na UGRHI, bem como os estudos específicos 
existentes. 

16.8.1.1. Aqüífero Bauru 

As águas do Aqüífero Bauru na região de Bauru, São José do Rio Preto e Araçatuba 
foram classificadas por DAEE (1976) em dois grupos hidrogeoquímicos principais: 
bicarbonatadas cálcicas, secundariamente magnesianas ou sódicas, localizadas nas 
porções superiores do aqüífero, e bicarbonatadas sódicas, secundariamente cálcicas, 
refletindo a contribuição de águas enriquecidas em sódio dos aqüíferos mais profundos. 

Estudos posteriores, abrangendo o Aqüífero Bauru em todo o Estado de São Paulo 
(ROCHA et al. 1982, DAEE 1984, CAMPOS 1987 e CAMPOS 1993) classificam as águas 
em bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas cálcico-magnesianas, com baixa 
concentração salina. 

REBOUÇAS (1976) relata valores de pH entre 4,3 e 7,5 e mineralização total inferior a 
200 mg/L. De acordo com CAMPOS (1987), as águas bicarbonatadas cálcicas são 
dominantes em área, com tendência de modificação química no sentido nordeste-sudeste, 
acompanhando a resultante dos fluxos das águas subterrâneas para a confluência dos rios 
Paraná e Paranapanema. CAMPOS (1993) caracterizaram os sistemas aqüíferos Bauru e 
Caiuá apresentando pH de ácido a básico (4,59 a 9,64) e teores salinos inferiores a 200 
mg/L.  

16.8.1.2. Aqüífero Serra Geral 

DAEE (1976) classifica as águas do Aqüífero Serra Geral na região de Bauru, São 
José do Rio Preto e Araçatuba em bicarbonatadas cálcicas, secundariamente magnesianas 
ou sódicas, e bicarbonatadas sódicas, estas últimas refletindo misturas com águas do 
Aqüífero Botucatu. A temperatura varia de 22° a 31,4°C, o pH de 4,8 a 9,7 e o resíduo seco 
de 35 a 807 mg/L, com valores anômalos acima de 200 mg/L alinhados segundo três eixos 
principais: Iacanga-Ibirá-Icém-Paulo de Faria, Icém-Riolândia-Água Vermelha e Araçatuba-
Santa Fé do Sul. Estes alinhamentos estariam associados a falhas ou fraturas preenchidas 
por mineralizações hidrotermais ou por misturas com águas dos aqüíferos subjacentes. 

REBOUÇAS (1976) relata a forte tendência alcalina e mineralização total inferior a 300 



                                                       

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

360

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

mg/L, com altos teores de sílica e ferro. 
CAMPOS (1993), caracterizam o Sistema Aqüífero Serra Geral com temperaturas que 

variam de 18,2° a 27,5°C, pH de 5,38 a 9,89 e teores salinos inferiores a 250 mg/L para 96% 
das amostras analisadas. As águas são predominantemente bicarbonatadas cálcicas e 
secundariamente bicarbonatadas cálcico-magnesianas e bicarbonatadas sódicas.  

Vários autores estudaram a presença de teores anômalos de flúor nas águas dos 
aqüíferos Serra Geral e Botucatu. PERRONI et al. (1985) identificaram teores elevados de 
flúor associados às maiores concentrações de sódio e sulfato, em todo o domínio de 
ocorrência do Aqüífero. A origem do flúor estaria relacionada a manifestações hidrotermais 
de eventos magmáticos alcalinos, com condicionante estrutural. IPT (1986), em estudo 
sobre os teores anômalos nos aqüíferos Serra Geral e Botucatu, indica a origem do flúor 
associada à circulação de fluidos durante as diversas fases de magmatismo, enriquecidas 
em flúor contido nos sedimentos paleozóicos ou derivados de magmatismo alcalino. FRAGA 
(1992) associa os teores anômalos de flúor nas águas do Aqüífero Serra Geral à influência 
do Aqüífero Botucatu, resultando em águas bicarbonatadas sódicas e teores de fluoreto 
entre 0,5 e 2,4 mg/L. As concentrações anômalas de flúor estariam relacionadas às águas 
alcalinas do Aqüífero Botucatu, sob condições de grande confinamento. 

16.8.1.3. Aqüífero Botucatu 

DAEE (1976) classifica as águas do Aqüífero Botucatu, em suas porções livres na 
região de Bauru, em bicarbonatadas cálcicas, com pH ácido e resíduo seco variando de 60 
a 190 mg/L. 

REBOUÇAS (1976) indica que a mineralização total das águas do Aqüífero Botucatu 
no Estado de São Paulo é, na maioria dos casos, inferior a 200 mg/L. 

TEISSEDRE & BARNER (1981), em estudo do comportamento geotérmico e 
geoquímico das água do Botucatu no Estado, apresentam valores de temperatura entre 
24,2° e 63°C para as águas captadas a diferentes profundidades, revelando um gradiente 
geotémico de 1°C/35m. Os valores de resíduo seco não ultrapassam 500mg/L, sendo 
classificadas como bicarbonatadas cálcicas nas áreas não confinadas. 

SILVA (1983) realizou estudo hidroquímico e isotópico das águas do Aqüífero 
Botucatu no Estado de São Paulo, com análises em 61 amostras. Os resultados indicam a 
existência de três fácies transicionais de evolução hidroquímica associadas às condições de 
ocorrência das águas: porção leste não confinada, área de capeamento basáltico pouco 
espesso e bastante fraturado, e zona francamente confinada. As águas passam de 
bicarbonatadas magnesianas e cácico-magnesianas, ácidas e com resíduo seco inferior a 
100 mg/L, para bicarbonatadas cálcicas, com resíduo seco às vezes superior a 200 mg/L e 
pH mais elevado, tornando-se, finalmente, bicarbonatadas sódicas a cloro-sulfatadas 
sódicas, com pH alcalino e resíduo seco atingindo até 650 mg/L. Verifica-se, portanto, de E-
W, o aumento gradativo nas temperaturas, pH e teor de sais. Estudos regionais posteriores 
(KIMMELMANN et al. 1986, DAEE 1984, DAEE 1988 e CAMPOS 1993) indicaram a mesma 
tendência de evolução hidrogeoquímica das águas do Botucatu, a partir de sua área de 
afloramento à leste do Estado de São Paulo. 

Teores anômalos de fluoreto foram identificados no Estado de São Paulo e estudados 
por diversos autores, sendo sua origem assunto controverso ainda hoje. A origem do flúor 
foi associada a manifestações hidrotermais de eventos magmáticos alcalinos, com 
condicionante estrutural por PERRONI et al. (1985). IPT (1986) indica a origem associada à 
fluidos enriquecidos em flúor advindo dos sedimentos paleozóicos ou derivados de 
magmatismos alcalinos, que circularam durante as diversas fases de magmatismo na Bacia 
do Paraná. 

FRAGA (1992) e REBOUÇAS (1994) associam concentrações anômalas de fluoreto 
(3,6 a 12 mg/L) nas água do Botucatu e Serra Geral no Estado de São Paulo às águas 
alcalinas do Sistema Aqüífero Botucatu, sob condições de grande confinamento. A origem 
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do flúor é atribuída à atuação de processos geoquímicos de amplitude regional, sob forte 
influência morfoclimática, remobilizando compostos de precipitados químicos portadores de 
flúor da Formação Pirambóia e/ou sedimentos paleozóicos. 

Nas porções não confinadas do Aqüífero Botucatu não foram relatados teores 
anômalos significativos. 

16.8.2. REDE DE MONITORAMENTO 

A Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São 
Paulo é operada pela CETESB desde julho de 1990, em atendimento a Lei Estadual 6.134 
de 02/06/88, regulamentada pelo Decreto Estadual No 32.955 de 07/02/91 (CETESB 1998). 

O Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas dDo Estado de São Paulo 2001- 
2003 da CETESB (2004) apresentam uma avaliação das análises realizadas. 

Verifica-se que a periodicidade das coletas e análises não é fixa, sendo registradas 
usualmente uma ou duas análises por ano.  

A CETESB selecionou como indicadores de qualidade das águas subterrâneas os 
elementos de maior interesse, em termos de ocorrência natural, e alguns indicadores de 
efeito antrópico.  

Os resultados obtidos no monitoramento dos poços da UGRHIs em que Bauru está 
inserido são apresentados a seguir. Também são apresentados os dados específicos 
referentes ao ponto de monitoramento P13, Localizado dentro do município, na captação do 
DAE. 

16.8.3. RESULTADOS SINTETIZADOS POR UGRHIS 

Os resultados obtidos para o 3º quartil dos dados do monitoramento da CETESB 
realizado no período de 2001 a 2003 são apresentados no Quadro 179, Quadro 180, 
Quadro 181 e Quadro 182, a seguir, de forma sistematiza por aqüífero nas diferentes 
UGRHIs, evidenciando onde a qualidade das águas subterrâneas apresenta alteração. 

Foram escolhidos os parâmetros pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos, dureza, 
cloretos, sódio, ferro, fluoreto, manganês, nitrato, bário, cromo e contagem de bactérias por 
serem esses os que apresentam maiores variações em um mesmo aqüífero. 

Quadro 179 Resultados do 3º quartil para o Sistema Aqüífero Guarani por UGRHI 

 
 
Esse Sistema Aqüífero ocorre também nas UGRHIs 5, 15, 18, 19, 20, 21 e 22. 
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Quadro 180 Resultados do 3º quartil para o Sistema Aqüífero Serra Geral por UGRHI 

 
Esse Sistema Aqüífero ocorre também nas UGRHIs 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 

22. 
Quadro 181 Resultados do 3º quartil para o Sistema Aqüífero Bauru por UGRHI 

 
Esse Sistema Aqüífero ocorre também nas UGRHIs 4, 5, 8, 10, 12, 13 e 14. 
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Quadro 182 Resultados das análises das águas subterrâneas nos pontos monitorados pela CETESB em Bauru 

município campanha pH 
temp. Condoa. 

Elétrica 
Sol. Totais 
Dissolvidos 

Sól. Tot. 
180 

Alc. 
Bic 

Alc. 
Carb 

Alc. 
Hidr Dureza Al As Ba B Ca Cd Cl 

C° microS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

BAURU 01-Mar-01 9,0 25,0 104,0 104,0 83 60 8 0 13,0 < 
0,010

< 
0,002

< 
0,080  4,50 < 

0,0001 0,51 

Bauru – 
Poço do 
DAE 

01-Set-01 8,8 27,0 108,0 88,0 90 58 7 0 4,0 0,030 < 
0,002

< 
0,080  0,90 < 

0,0001 0,36 

Sistema 
Aqüífero 
Guarani 

01-Mar-02 8,9 28,0 147,0 108,0 98 58 8 0 13,0 0,020 < 
0,002

< 
0,080  4,60 < 

0,0001 0,26 

Agência 
Ambiental 
de Bauru 

01-Set-02 8,9 24,5 133,0 92,0 93 52 6 0 10,0 0,007 < 
0,002 0,020 < 

0,03 2,80 < 
0,0001 0,20 

UGRHI 13 01-Mai-03 8,9 24,0 135,0 106,0 24 54 9 0 19,0 0,020 < 
0,002 0,020 < 

0,03 5,20 < 
0,0001 0,31 

 30-Set-03 9,0 24,0 140,0 106,0 21 57 10 0 15,0 < 
0,010

< 
0,002 0,020 < 

0,03 3,80 < 
0,0001 0,50 

Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo. CETESB. 2003.
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17. DEFINIÇÃO DE SITUAÇÕES CRÍTICAS E 
PRIORITÁRIAS 

17.1 INTRODUÇAO 

A partir das informações obtidas neste estudo, propõe-se, neste capítulo, a 
elaboração de um prognóstico da situação ambiental do município. 

O Prognóstico Ambiental é uma das etapas do Planejamento que tem como objetivo 
analisar as condições futuras de uma determinada área de estudo, frente às tendências 
atuais de uso e ocupação do solo e evolução do uso dos recursos naturais (CUNHA e 
GUERRA, 1996, apud ALVES e LEAL, 2001). 

Desta forma, o prognóstico é elaborado com base nas informações do Diagnóstico 
Ambiental, somando-se a estas as possíveis linhas de tendência em relação aos assuntos 
prioritários observados no presente. 

O prognóstico ambiental de uma determinada área ou empreendimento deve 
permitir o conhecimento prévio do futuro, apresentando-se por meio de vários cenários 
que irão considerar a ocorrência ou não de determinados fatores, bem como as 
tendências favoráveis e desfavoráveis. 

Antes porém, serão apresentados os pontos principais identificados no Diagnóstico 
Ambiental e de Recursos Hídricos do Município de Bauru. Para cada cenário serão 
propostas alternativas de estudos e planos de mitigação dos problemas identificados. 

O Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos do Município de Bauru foi 
composto dos seguintes componentes: 

• Caracterização geral do município; 
• Caracterização dos recursos naturais, incluindo e enfatizando os recursos 

hídricos; 
• Descrição das condições sanitárias e de saúde pública; 
• Caracterização do uso e ocupação dos solos municipais; e 
• Diagnósticos ambientais de áreas e setores pertinentes e identificados como 

prioritários. 
Dentre estes últimos, destacam-se as áreas de ocorrência de processos erosivos, o 

sistema de resíduos sólidos, a questão da demanda e oferta de água para usos 
prioritários e a questão do controle de vetores de doenças. 

A seguir apresentam-se os nomes dos capítulos do relatório final do diagnóstico, 
considerando os capítulos 3 – 17, referentes ao levantamento e à análise dos dados: 

o Caracterização Geral 
o Caracterização Física 

• Caracterização Demográfica e Sócio-econômica 
• Caracterização dos Recursos Hídricos 
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• Saneamento Público 
• Uso e Ocupação do Solo  
• Salubridade Ambiental 
• Diagnóstico dos Processos Erosivos 
• Diagnóstico das Áreas Inundáveis e Contaminadas 
• Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 
• Diagnóstico do Meio Biótico 
• Diagnóstico do Controle de Vetores em Bauru 
• Diagnóstico dos Recursos Hídricos 

Com base nas informações e resultados do diagnóstico ambiental do município de 
Bauru, serão destacados a seguir, os aspectos considerados de maior relevância para a 
composição de cenários e proposição de recomendações para a priorização de ações e 
elaboração de estudos futuros. 

17.2 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

De acordo com o Censo de 2000 do IBGE, a população de Bauru é de 316.064 
habitantes e a área do município é de 673,5km2, resultando numa densidade demográfica 
de 469,3 hab/km² (considerada extremamente elevada, quando comparada à da região 
administrativa de Bauru e à do Estado de São Paulo, que são 59,1 e 149,2 hab/km², 
respectivamente). 

A área rural (com 1,8% da população total do município) de Bauru encontra-se 
dentro do perímetro de suas APAs municipais: APA Rio Batalha e APA Vargem Limpa-
Campo Novo. 

Quanto ao uso industrial, existem três áreas industriais no município, que oferecem 
infra-estrutura completa para a instalação de novas indústrias. 

Com relação ao uso e ocupação do solo urbano observam-se ilhas com altas taxas 
de ocupação, contrastando com áreas de baixa ocupação existentes nos arredores da 
cidade, como exemplos: Núcleo Édson Gasparini, Nova Esperança, Colina Verde, entre 
outros.  

No perímetro urbano de Bauru, ainda existem grandes áreas desocupadas, com 
capacidade de ampliação de sua população em mais 300.000 habitantes, ou seja, o dobro 
da população atual, sem que seja necessária a expansão territorial.  

Estes vazios urbanos podem ser considerados a solução para o problema de 
abastecimento de água no município, considerando que a infra-estrutura já está instalada, 
não sendo necessária expansão da rede. A ocupação dos vazios seria interessante 
também para evitar que os terrenos desocupados sejam utilizados como depósitos de 
resíduos da construção civil e criadouros de vetores de doenças. 

O município está localizado em um divisor de águas e por isso é caracterizado por 
um grande número de nascentes, que são pressionadas pela expansão urbana, como 
pode ser observado nas áreas periféricas ao norte (ribeirão do Água Parada) e em alguns 
loteamentos de alto padrão ao sul, nas nascentes dos córregos tributários do rio Batalha. 
Os estudos concluíram que há uma grande preocupação do Poder Público com a 
preservação de seus mananciais. 
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17.2.1. AR 
De acordo com a CETESB, a qualidade do ar é alterada principalmente pelo 

lançamento de dióxido de enxofre na atmosfera, derivado principalmente da queima de 
combustíveis fósseis tais como carvão, óleo combustível e óleo diesel. 

No município de Bauru as médias aritméticas anuais de concentração de Dióxido de 
Enxofre (SO2) estão bem abaixo da máxima concentração permitida, que é de 80 µg/m³. 
Os dados de monitoramento do ar de Bauru, obtidos pela CETESB, mostram que as 
médias anuais dos últimos anos vêm decaindo de 8µg/m³ em 2002 para 5µg/m³, em 2005. 

17.2.2. RECURSOS HÍDRICOS 

17.2.2.1. Recursos Hídricos Superficiais 
A caracterização dos recursos hídricos no município de Bauru dividiu o município 

em sub-bacias, conforme descrito a seguir: 
Quadro 183 - Caracterização das Sub-bacias do Município de Bauru 

Sub-Bacia Função do Corpo 
d’água principal Ocupação Problemas 

Rio Batalha Manancial de 
abastecimento 

Área agrícola, com 
pequena área urbanizada 
em expansão e APA 

Uso dos solos em 
encostas, uso de 
agrotóxicos, 
devastação das matas 
ciliares, recebe carga 
de efluentes e 
processo de erosão e 
assoreamento 

Rio Bauru Receptor de 
efluentes 

Área urbanizada e 
aproximadamente 16% 
coberta com vegetação - 
APA Vargem Limpa - 
Campo Novo 

Concentração de 
efluentes, formação de 
espuma contaminada, 
ocorrência de 
inundações periódicas  

Ribeirão da 
Água Parada 

Potencial 
manancial para 
abastecimento 

APA, área agrícola e 
potencial para expansão 
urbana 

Ocupação por 
pastagens e 
ocorrência de 
boçorocas e ravinas 

Ribeirão do 
Campo Novo 

 APA e áreas urbanizadas Poucos processos de 
erosão identificados 

 
O município é caracterizado pela grande quantidade de afluentes dos rios principais 

acima caracterizados e nascentes, sendo que os corpos d’água; Rio Batalha e Ribeirão 
do Água Parada são os mais importantes e juntos drenam 82% (2,54 m³/s) das águas do 
município. 

O estudo de disponibilidade e demanda dos recursos hídricos superficiais no 
município de Bauru foi sistematizado através da sub-divisão por seções, conforme mostra 
a ilustração abaixo. 
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Figura 120 Sub-bacias e seções escolhidas para estudo de vazão 

Este estudo pode nortear a previsão potenciais mananciais de abastecimento de 
água para o futuro, bem como diagnosticar as disponibilidades hídricas dos corpos d’água 
principais fornecendo diretrizes, inclusive,  para a outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos. 

Destaca-se que devido a existência de uma captação no ponto Batalha 5, as vazões 
nos pontos Batalha 4, 3, 2 e 1 apresentam um decréscimo, no valor da vazão captada em 
5. Tanto no ribeirão da Água Parada quanto no rio Batalha, os pontos com maiores 
vazões disponíveis são os localizados à maiores distâncias da cidade. 

O Quadro 184 apresenta as vazões obtidas por meio do estudo das seções 
identificadas acima, bem como a área das respectivas sub-bacias selecionadas e a 
precipitação média anual em mm/ano na região de influência desta. 
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Quadro 184 - Caracterização das Seções e Vazões calculadas em m³/s 

Seção Área 
(km²) 

Precipitação 
(mm/ano) 

Qlongo termo 
(m3/s) 

Q1,10 

(m3/s 
Q95% 

(m3/s) 
Q7,10 

(m3/s) 

Vazão para 
outorga 
(m3/s) 

Batalha 1 450,39 1221 3,309 1,607 1,707 1,366 38,2
Água Parada 1 360,01 1274 2,831 1,375 1,461 1,169 0
Batalha 2 351,34 1220 2,578 1,252 1,331 1,064 22,9
Batalha 3 220,05 1223 1,622 0,787 0,837 0,669 18
Água Parada 2 197,54 1233 1,473 0,716 0,76 0,608 0
Água Parada 4 149,82 1205 1,076 0,523 0,555 0,444 26,2
Bauru 137,42 1157 0,924 0,448 0,477 0,381 76,2
Batalha 4 125,24 1201 0,895 0,435 0,462 0,369 8,3
Batalha 5 117,47 1198 0,837 0,406 0,432 0,345 273,1
Água Parada 3 78,36 1308 0,642 0,312 0,331 0,265 49,7
Água Parada 5 85,7 1207 0,618 0,3 0,319 0,255 233,7
Batalha 6 86,57 1181 0,602 0,292 0,311 0,249 212,9
Campo Novo 1 73,33 1116 0,463 0,225 0,239 0,191 53
Batalha 7 49,3 1128 0,317 0,154 0,164 0,131 92,9
Campo Novo 2 45,54 1092 0,277 0,134 0,143 0,114 88,9
Campo Novo 3 36,7 1076 0,218 0,106 0,112 0,09 51
Água Parada 6 25,81 1219 0,189 0,092 0,097 0,078 121,6
Campo Novo 4 17,65 1054 0,101 0,049 0,052 0,042 15,6

 
Desta forma, podem ser consideradas como potenciais pontos de captação para 

abastecimento público as seções com maior vazão, conforme visto no quadro anterior que 
apresenta as seções estudadas em ordem decrescente de vazões críticas (Q7,10). Devem 
ser considerados ainda os aspectos qualitativos da água, recomendando-se o 
monitoramento dos parâmetros definidos na legislação (Portaria Ministério da Saúde nº 
518/04) para a seleção de futuros mananciais, mesmo que estes sejam utilizados por 
pequenas comunidades e áreas rurais. 

Ainda com relação à qualidade dos recursos hídricos, de acordo com a classificação 
dos corpos d’água segundo a Lei Estadual nº 10.755/77 todos os rios do município de 
Bauru estão enquadrados na classe 2, com exceção do Rio Bauru que possui trechos na 
classe 3 e 4. 

O monitoramento da qualidade da água, realizado pela CETESB, cujos resultados 
são divulgados anualmente, possui 2 pontos de amostragem nos limites da Bacia 
Hidrográfica Tietê-Batalha, que podem caracterizar a qualidade dos recursos hídricos do 
Rio Batalha, além de mais 1 ponto localizado no Rio Tietê. A localização e demais 
informações sobre estes pontos de amostragem estão apresentadas no Quadro 185. 
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Quadro 185 - Pontos de amostragem – Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha 

Ponto de 
Amostragem Latitude (S) Longitude 

(O) Rede Corpo d’água Localização 

TIET 02600 21º45’31” 48º59’39” RM Rio Tietê Margem direita, jusante do 
canal de fuga da casa de 
força da usina Hidrelétrica 
de Ibitinga 

BATA 02050 22º22’51” 49º06’55” MR Rio Batalha Ponte na estrada que liga 
Piratininga a Bauru, 
captação de Bauru 

BATA 02800 21º53’14” 49º14’05” RM Rio Batalha Ponte na rodofica SP-331, 
no trecho que liga 
Reginópolis a Pirajuí 

Fonte: CETESB 
MR – monitoramento regional 
RM – rede de monitoramento 
 
Em 2003, os resultados obtidos para ambos os pontos amostrados apresentam 

resultados de IVA (Índice de qualidade da água para proteção da Vida Aquática) entre 
ótimo e regular. No ponto de amostragem BATA 02800 a qualidade da água teve piora 
verificada entre alguns meses do ano de referência, o mesmo ocorre no ponto de 
amostragem do Rio Tietê. O outro ponto de amostragem no rio Batalha mostrou-se em 
estado ótimo nas amostragens realizadas em 2003, sendo um ponto na captação de 
Bauru e outro, antes de seu represamento no Reservatório de Promissão, já com as 
contribuições de seus afluentes principais, entre os quais está o Rio Água Parada. 

Com relação ao IET (2005) – Índice de Estado Trófico observa-se que o ponto de 
amostragem BATA 02050 apresenta valores oligotróficos (baixa concentração de 
nutrientes) nas duas amostragens. Para o ponto no Rio Tietê houve piora passando de 
mesotrófico para eutrófico no mês de dezembro. O ponto BATA 02800 no Rio Batalha 
também apresentou piora passando de oligotrófico em abril a meso e eutrófico nos meses 
seguintes. A média anual deste ponto foi eutrófico (alta concentração de nutrientes). 

Observa-se que não há pontos de monitoramento nos principais rios poluídos do 
município de Bauru. 

17.2.2.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 
O diagnóstico da situação dos recursos hídricos subterrâneos depende do 

levantamento das Unidades Aqüíferas existentes na região de interesse e posterior 
caracterização destas. No município de Bauru observa-se a ocorrência das seguintes 
unidades: 

 Sistema Aqüífero Bauru: 
Vazões cadastradas (Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré) de 1,3 até 135 m3/h, com 
média de 16,8 m3/h, em poços com profundidades entre 37 e 300 m, total ou 
parcialmente penetrantes. As vazões específicas resultantes variam de 0,034 a 5,0 
m3/h/m, com média de 1,06 m3/h/m. 
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 Aqüífero Serra Geral: 
Vazões cadastradas (Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré) de 1,0 e 145,0 m3/h, com 
média de 19,7 m3/h. As profundidades variam entre 40 e 364 m e a vazão específica 
média é de 3,99 m3/h/m, extremamente variável desde 0,041 m3/h/m até a máxima de 
67,215 m3/h/m. 
 Aqüífero Botucatu (Guarani), em porções livre e confinada: 
A importância do aqüífero Botucatu se deve tanto pela sua distribuição sob toda a 

extensão da bacia como pela disponibilidade de água de boa qualidade armazenada nos 
interstícios dos arenitos que constituem o arcabouço geológico desse aqüífero. O 
município de Bauru não está inserido na área de recarga do aqüífero. Os dados do 
aqüífero livre e confinado são os seguintes: 

Livre: vazões entre 1,3 e 377 m3/h, com média de 75,7 m3/h. As vazões específicas 
resultantes variam de 0,184 a 8,314 m3/h/m, com média de 2,316 m3/h/m. As 
profundidades dos poços variam de 50 a 371 m, resultando em média de 176,4 m. 
Confinado:  as vazões são relativamente maiores, entre 6,5 e 352 m3/h, com média 
de 153,9 m3/h. As vazões específicas obtidas situam-se entre 0,6 e 10,8 m3/h/m, com 
média de 3,529 m3/h/m. As profundidades variam de 62 m até 608 m, resultando em 
média de 348,3 m. 

Na área urbana do município de Bauru, CAVAGUTI & SILVA (1992), identificaram 
três zonas de potencial hídrico para o Aqüífero Botucatu, de acordo com as 
características geológicas de ocorrência das formações Pirambóia, Botucatu e Serra 
Geral na área estudada. 

Com relação ao uso destes recursos subterrâneos tem-se o número e a vazão dos 
poços cadastrados no município de Bauru. 

Quadro 186 - Número de Poços e vazões 

Aqüífero Número de 
poços Q mín. (m3/h) Q máx. 

(m3/h) 
Q média 

(m3/h) 
Bauru 85 0,5 300,0 8,3 
Serra Geral 13 2,0 39,0 12,0 
Botucatu  43 3,0 356,0 92,5 
Não definido 8 1,5 47,0 15,3 

A explotação de águas subterrâneas deve considerar não apenas a disponibilidade 
da água no momento de perfuração do poço, como também as taxas de recarga do 
aqüífero e a qualidade da água no local. O relatório identificou as características mais 
importantes relacionadas às taxas de recarga, realizando um levantamento de estudos 
destes valores para os aqüíferos Guarani e Bauru. 

Com relação à qualidade dos recursos hídricos subterrâneos destaca-se o estudo 
do IG/CETESB/DAEE (1997) para avaliação dos riscos de contaminação das águas 
subterrâneas no Estado de São Paulo por atividades agrícolas. Destaca-se deste estudo 
a conclusão de que a região leste de Bauru possui contaminação com emprego de 
herbicidas em culturas de soja e anuais. 

Os critérios para a avaliação selecionados resumiram-se a três: Tipo de ocorrência 
de água subterrânea (ou a condição do aqüífero); Características dos estratos acima da 
zona saturada, em termos de grau de consolidação e tipo litológico; e Profundidade do 
nível da água. 
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Com relação à vulnerabilidade do município à poluição/contaminação de aqüíferos, tem-se que o município de Bauru está 
localizado em área de vulnerabilidade predominantemente Baixo-alta e Médio-baixa (exceto em determinadas áreas de várzeas – 
Médio-alto), contudo o relatório do IG/CETESB/DAEE (1997) conclui classificando a região de Bauru como uma das áreas de maior 
preocupação ambiental em águas subterrâneas de sua região. 

A Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo é operada pela CETESB. De de 
acordo com o relatório de 2004 desta Companhia, os resultados das amostragens aferidas são apresentados no Quadro 187 
apresentado a seguir. 

Destaca-se que os resultados estão estratificados por UGRHIs - Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, sendo 
que neste caso destacam-se as UGRHI 13 – Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré e UGRHI 16 – Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha. 

Quadro 187 - Resultados dos Parâmetros monitorados nos aqüíferos Guarani, Serra Geral e Bauru nas UGRHIs 13 e 16 

Aqüífero UGRHI 

Parâmetros 

pH Temperatura STD CE CI Dureza NA N-
NO³ Fe F Mn Cr Ba Bact. 

UFC nº de poços 

 ºC mg/L µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L   
Aqüífero 
Guarani 

13 7,7 26 106 130 1 40 5,8 0,3 0,03 0,2 0,02 0,003 0,11 22 11 
16 7,6 31 142 224 1 110 8,3 0,13 0,02 0,24 0,006 0,004 0,08 0 2 

Serra Geral 13 8,3 27 136 170 1,5 46 30,1 0,5 0,03 0,1 0,006 0,006 0,09 13 3 
Bauru 16 7 25 118 164 2,9 60 7,0 3,55 0,03 0,22 0,008 0,05 0,2 0 4 
Limites Portaria 1469/00 6,5-9,5  1000  250 500   0,3 1,5 0,1 0,05 0,7 500  

Fonte: CETESB (2004) 
Em estudo realizado no âmbito do projeto de avaliação de riscos de contaminação das águas subterrâneas no Estado de São 

Paulo, IG/CETESB/DAEE (1997), o município de Bauru está caracterizado como “município com carga elevada” (corresponde a 37% 
da carga poluidora da bacia hidrográfica) apresentando valores superiores a 50.000 kg N-NO3

-/ano. O levantamento foi realizado 
para todos os municípios Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré e apenas um município, além de Bauru, está enquadrado nesta 
classificação de poluição. 
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17.2.3. INFRA-ESTRUTURA URBANA – SANEAMENTO 
A infra-estrutura urbana corresponde, dentre outros equipamentos e serviços, ao 

atendimento com saneamento básico, que abrange abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto doméstico, drenagem urbana, coleta e destinação adequada aos 
resíduos sólidos. Neste item serão apresentadas algumas características preponderantes 
dos serviços de saneamento prestados pelos órgãos públicos ao município de Bauru. 

A distribuição de água é realizada pelo DAE – Departamento de Água e Esgoto do 
Município de Bauru, desde 1962, sendo que na ocasião da elaboração deste diagnóstico 
eram distribuídos cerca de 66.000 m³/dia. 

O manancial de abastecimento principal é o Rio Batalha que possui poluição natural 
em pequena escala, provocadas por chuvas, erosão das margens e decomposição 
vegetal. Em decorrência desta poluição natural, a água passa por um processo de 
tratamento realizado por Estação de Tratamento Convencional, composta por floculação, 
decantação, filtração, fluoretação e cloração. 

O município possui sistema de reservação, contando com 52 reservatórios, com 
capacidade total de 40.640 metros cúbicos. 

Com relação a distribuição de água, praticamente toda a população da área urbana 
é abastecida pela rede de água. Já o esgoto doméstico é coletado pela rede de 
esgotamento sanitário que atende a 99% da população. 

A coleta do esgoto concentra o lançamento dos efluentes “in natura” no rio Bauru e 
seus afluentes onde é lançado 100% do esgoto coletado, pois o município não conta com 
estação de tratamento de esgoto. 

Na cidade de Bauru, os serviços de drenagem urbana são realizados por empresas 
particulares, contudo a Prefeitura Municipal possui fábrica de tubos de até 80cm de 
diâmetro e executa os pequenos serviços. O sistema de águas pluviais do município foi 
objeto de estudos e de investimentos por parte do governo municipal, estando 
sistematizado para considerar, além das características pluviométricas, bastante críticas 
em Bauru, os aspectos relacionados ao tipo de solo e a suscetibilidade à erosão. Esta 
preocupação pode evitar que a ocorrência dos processos erosivos seja agravada. 

A responsabilidade pela instalação de infra-estrutura urbana e pela oferta de 
serviços concernentes à limpeza pública e ao gerenciamento dos resíduos sólidos 
gerados na cidade de Bauru é compartilhada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
– SEMMA e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB. 

Todo o lixo coletado é disposto no Aterro Sanitário localizado nas proximidades do 
Instituto Penal Agrícola, à Rodovia Marechal Rondon km 353 mais 500 metros, ficando a 
uma distância de cerca de 15 km do centro da cidade. 

A área total do Aterro Sanitário é de 269.104,00 m2, cercado de plantação de 
eucaliptos em sua volta. 

Na cidade de Bauru são coletadas 73.000 toneladas de lixo doméstico e 330 
toneladas de resíduos hospitalares por ano. O aterro foi projetado para operar durante 15 
anos, sendo que sua vida útil esgota-se em 2007. 

Os resíduos provenientes de podas de árvores eram encaminhados para o aterro 
sanitário, até 2004, onde uma parte era triturada e utilizada como adubo nas hortas 
municipais e outra parte depositada em bolsões de entulho e áreas de fundo de vale. 

De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Domiciliares de 2002, efetuado 
pela CETESB, o aterro sanitário de Bauru está em condições adequadas. A ilustração 
abaixo apresenta a evolução do IQR – Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos. 
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Gráfico 8 IQR – Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Sólidos 

De acordo com o diagnóstico, 89,40% do lixo coletado é proveniente de fontes 
domésticas, 0,65% são resíduos especiais (pneus, entulhos, etc) e 8,70% provenientes de 
instituições e fontes comerciais. 

A coleta de resíduos recicláveis é efetuada apenas uma vez por semana em 50% da 
cidade, coletando 80 toneladas de resíduos sólidos ao mês. A participação dos habitantes 
de Bauru ainda é pequena indicando a necessidade de investimentos, campanhas de 
conscientização e divulgação dos serviços. O serviço é feito através de uma parceria da 
Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria do Bem Estar Social e da Associação de 
Catadores de Recicláveis. 

Com relação aos Resíduos Industriais, as ilustrações a seguir apresentam as 
quantidades geradas pelas indústrias do município. 
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Gráfico 9 - Resíduos Industriais – Classes I e II 

Segundo o gráfico, nota-se que a indústria SUKEST produz aproximadamente 56% 
do total dos resíduos industriais enquadrados como de Classe II pela NBR 10.004/04. 
Deve-se atentar para a periculosidade dos resíduos e não apenas as quantidades. 
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Gráfico 10 Resíduos Industriais – Classe I 

Os resíduos de classe I são produzidos principalmente pelas Baterias Cral e a 
Indústria de Acumuladores Ajax LTDA, sendo que  mais de 95% do total de resíduos 
produzidos por estas empresas, estão enquadrados como de Classe I. 

Com relação aos Resíduos da Construção Civil, o órgão responsável é Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. O diagnóstico identificou a ocorrência de depósito destes 
resíduos em áreas erodidas, e alerta sobre os riscos inerentes a esta prática, quais sejam: 
• A mistura de materiais nocivos à saúde pública e ao meio ambiente, ao entulho 
considerado “limpo”; 
• A colocação de entulho por si só não resulta na dissipação da energia das águas de 
escoamento superficial, e sendo o entulho formado por material muito fino, este não 
consegue resistir à força das águas e acaba sendo levado aos rios e córregos, 
favorecendo o assoreamento de seus leitos, donde se conclui que esta prática não é 
eficaz para o propósito inicialmente preconizado.  

Os depósitos de resíduos da construção civil verificados estão nos vazios urbanos 
do município, podendo ocasionar focos doenças como a Leishmaniose e Dengue, bem 
como Leptospirose, além de culminar em potencial risco de contaminação do solo e lençol 
freático, poluição visual e mau cheiro. 

Quadro 188 - Resíduos Sólidos (2002) 
Resíduos Empresa responsável Destino Quantidade (t) 

Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) EMDURB Aterro Sanitário de 

Bauru 68.828,84 

Resíduos de 
Serviço de Saúde 
(RSS) 

EMDURB Valas sépticas 550,41 

Coleta Seletiva 
de Lixo (CSL) PMB – SEMMA Central de Triagem de 

Materiais Recicláveis 1.168,42 

Recomendam-se campanhas educativas e de conscientização sobre a importância 
da reciclagem dos resíduos, como separá-los nas residências, os benefícios econômicos 
e ambientais desta prática, bem como a possibilidade de aumento da vida útil do aterro 
sanitário. Deve-se conscientizar a população também sobre os perigos da disposição de 
entulho em terrenos baldios, podendo ocasionar proliferações de doenças e 
contaminação do lençol freático. Os locais onde foram depositados devem ser 
recuperados. 
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Com relação ao esgotamento do aterro, devem ser estudadas novas alternativas 
para recebimento dos resíduos sólidos produzidos diariamente pela população do 
município. 

Maiores informações sobre disposição de resíduos em terrenos baldios, postos de 
combustíveis e cemitérios. 

17.2.4. COBERTURA VEGETAL E ÁREAS DE PROTEÇÃO 
A região administrativa de Bauru é a quarta em ordem de grandeza da quantidade 

de Eucalyptus e Pinus no Estado de São Paulo (8,7%), perdendo apenas para as regiões: 
Sorocaba, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. Contudo, houve redução tanto das áreas 
com Eucalyptus (11,2%) como as de Pinus (3,9%). O Quadro 189 apresenta os valores 
em hectares dos remanescentes de eucalyptus e pinus. 
Quadro 189 Áreas de reflorestamento na região administrativa de Bauru (hectares) 

Eucalyptus Pinus 

47.087 20.150
Fonte: Inventário Florestal do Estado de São Paulo (1991-1992) 

Os remanescentes florestados em Bauru concentram-se na parte sudeste do 
município, na Área de Proteção Ambiental Municipal Vargem Limpa–Campo Novo, que 
envolve áreas do campus da UNESP e do Instituto Lauro Souza de Lima, e na área do 
Jardim Botânico, que formam um polígono contínuo pertencente à bacia do rio Bauru. 
Partes destas áreas encontram-se degradadas por pressões antrópicas externas, como a 
ação de posseiros, retirada de madeira e incêndios. 

Com relação às áreas protegidas, destaca-se a Estação Ecológica Sebastião Aleixo 
da Silva ou Estação Ecológica Bauru (ESEC Bauru), criada pelo Decreto Estadual 
20.960/83. Essa Unidade de Conservação conta com 287,98 ha protegidos na bacia do 
rio Batalha, sub-bacia do Água Parada. Próximo a esta área encontra-se um região de 
proteção da cabeceira de um dos afluentes do Água Parada. Recomenda-se a 
implantação de corredor ecológico para unir as duas áreas. 

O município de Bauru possui um dos poucos remanescentes de cerrado, floresta 
semidecídua e muitos enclaves com mata de brejo do planalto paulista. A conexão desses 
fragmentos é imprescindível para a manutenção da biodiversidade presente nesses 
remanescentes florestais. Planos de recuperação em parcerias entre prefeitura e 
pequenos produtores. Recomenda-se também o manejo de Seringueira ou Eucalipto que 
atua como corredor de fauna e é rentável ao proprietário da área. 

A recuperação das áreas com coberturas vegetais, remanescentes do cerrado e 
matas ciliares pode ser viabilizada por meio de recursos Programa Estadual de Micro-
bacias Hidrográficas. 

Muitas das áreas verdes existentes no município ainda possuem remanescentes 
florestais importantes e que merecem ser preservados, outras recebem lixo e entulhos, 
outras estão hoje totalmente erodidas. Estas áreas estão sob a responsabilidade da: 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Administrações 
Regionais. A ilustração a seguir apresenta a área em localizadas na zona urbana de 
áreas de recreação (Praças e Áreas Verdes em Loteamentos) e áreas de preservação 
(parques, bosques, parques sem projetos e fundos de vale). 
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Figura 121 Áreas Verdes na zona urbana 

17.2.5. PROCESSOS EROSIVOS 

O solo arenoso do município de Bauru, resultantes das formações Adamantina e 
Marília, e das formações Cenozóicas e a geomorfologia da região caracterizam o cenário 
ideal para a ocorrência de fenômenos erosivos. Outro fator que implica na ocorrência 
destes fenômenos são o uso e ocupação do solo. 

O município também sofre com altas pluviosidades, principalmente nos meses de 
verão. Assim, pode-se concluir que as condições naturais do local são favoráveis ao 
processo erosivo, provocado pela ação conjunta das águas superficiais e subterrâneas. 

As ações antrópicas que favorecem o surgimento de erosões na área de Bauru são: 
• Traçado inadequado do sistema viário; 
• Inexistência ou inadequação/falta de manutenção do sistema de drenagem e 
pavimentação das ruas; 
• Existência de conjuntos habitacionais em locais de alta suscetibilidade à erosão ou em 
locais sem as obras de infra-estrutura necessárias; 
• Desconsideração da ação do lençol freático nos processos erosivos. 

Com relação aos aspectos climáticos, caracterizados pelos eventos críticos de 
pluviosidade de alta intensidade e curta duração, observa-se que no município de Bauru, 
principalmente nos finais da tarde ou no início da noite, devido ao elevado aquecimento 
diurno. Em Bauru, o máximo valor pluviométrico, 228,1 mm, se dá no verão, e o mínimo, 
36,3 mm, no inverno. 

Com relação a rede de estações meteorológicas de superfície encontram-se em 
processo de modernização, tendo sido observada deficiência na rede pluviógrafos nos 
estudos de correlação precipitação-deflúvio, nos casos de enchentes, problemas de 
erosão e cálculo de galerias pluviais, onde é necessário um bom conhecimento das 
intensidades pluviométricas. 

O município de Bauru não apresenta estações fluviométricas em operação. Dos 
corpos d’água que passam por Bauru, o único que dispõe de estação fluviométrica é o Rio 
Batalha, e a estação está localizada no norte do município de Reginópolis. 

As estações pluviométricas também não se encontram em número suficiente, foram 
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identificadas 11 no município de Bauru, sendo que 3 não possuem série de dados 
disponíveis no DAEE, e dentre as demais apenas 3 possuem dados até 1999. No estudo 
da precipitação no município identificaram-se as estações localizadas em municípios 
próximos para elaboração dos polígonos de Thiessen. Foram identificados 35 postos na 
região de influencia do município, e destes apenas 13 foram utilizados no estudo, 
fornecendo uma precipitação média de 1231,58 mm/ano. A ilustração a seguir mostra as 
isoietas de precipitação. 

PEDERNEIRAS

AREALVA

REGINÓPOLIS

AVAÍ

DUARTINA
PIRATININGA

AGUDOS

 
Figura 122 Isoietas de Precipitação no município de Bauru 

Os elevados índices pluviométricos na região de Bauru ocorrem principalmente no 
período de dezembro a fevereiro, acarretando diversos problemas no meio urbano e rural. 
Dentre estes se destacam, como dito anteriormente, as erosões (boçorocas e ravinas) 
que causam danos às vias de tráfego, aos corpos d’água pelo carreamento de sólidos, 
inundações, danos econômicos e sociais, perda de fertilidade natural do solo nas áreas 
rurais criando a necessidade do uso de fertilizantes químicos que ocasionam efeitos 
nocivos ao solo e corpos d’água, entre outros. 

A ocorrência de processos erosivos também pode ser ocasionada pela modificação 
do cenário natural, como a retirada da cobertura vegetal e impermeabilização do solo, 
devido às mudanças no regime hidrológico e desnudamento do solo, bem como o 
aumento do escoamento superficial. 

A retirada da cobertura vegetal ocorre tanto nas áreas urbanas como nas margens 
de corpos d’água, as chamadas matas ciliares estão em processo de degradação. O 
diagnóstico identificou que as matas ciliares do rio Água Parada e do Rio Batalha, que 
atravessam todo o município de Bauru, encontram-se  bastante degradadas em sua 
maioria, porém apresentam trechos passíveis de recuperação. 

As matas ciliares presentes na área da Área de Preservação Ambiental do Água 
Parada são de extrema importância também pelo fato de ser essa uma das alternativas 
de manancial para abastecimento futuro de água para a cidade de Bauru. 
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Com relação a ocorrência de outras formações vegetais, destaca-se que todos os 
remanescentes são de extrema importância para o município tanto para conservação do 
solo evitando os processos erosivo, como por seu potencial em  abrigar e prover recursos 
para a fauna e flora e, portanto, para a manutenção da biodiversidade. 

A retirada da cobertura vegetal está associada ao processo de urbanização 
realizado sem planejamento da infra-estrutura adequada para conter os fenômenos 
nocivos desta descaracterização do meio ambiente. 

Desta forma, deve-se ressaltar também a importância do estudo do uso e ocupação 
do solo urbano, bem como rural, para compreender os motivos dos processos erosivos no 
município de Bauru. 

O diagnóstico realizado identificou a ocorrência dos seguintes usos e ocupação do 
solo, caracterizando também a intervenção realizada nas respectivas áreas e as 
conseqüências destas práticas referentes aos processos erosivos. 

Quadro 190 Uso e Ocupação do Solo e Conseqüências da modificação do estado 
natural 

Categoria de Uso Intervenção Conseqüências 

Mata/Reflorestamento Desmatamento 
Possibilidade de desencadear 
processos erosivos e transporte de 
sedimentos (assoreamento) 

Pastagens Retirada da cobertura 
Pisoteio do gado 

Compactação do solo, aumento e 
concentração do escoamento. 
Desencadeia processos erosivos e 
transporte de sedimentos 

Atividades Agrícolas 
Cultivos sem práticas 
conservacionistas, monoculturas sem 
rotatividade. 

Erosão laminar, processos 
erosivos lineares e transporte de 
sedimentos / assoreamento das 
drenagens 

Áreas Urbanas e 
Urbanizadas 

Impermeabilizações, ocupação das 
baixadas, concentração das águas 
pluviais, estrangulamento de 
sistemas de drenagem 

Erosão (lançamento das galerias a 
meia encosta ou na cabeceira de 
drenagens), inundações / 
enchentes, assoreamentos 

Áreas Urbanas em 
Expansão 

Movimento de terra, parcelamento do 
solo e ausência de infra-estrutura 
(sistema de drenagem e 
pavimentação) 

Intenso processo erosivo (laminar, 
sulcos, ravinas e boçorocas) e 
transporte de sedimentos / 
assoreamento das drenagens 

 
As recomendações para o controle dos processos erosivos no âmbito dos estudos 

consultados na elaboração do diagnóstico podem nortear a proposição de ações. As 
principais medidas identificadas estão apresentadas a seguir: 
• Realizar estudos mais detalhados sobre os processos de erosão laminar e linear nas 
áreas rurais, notadamente nas encostas com uso agrícola; estudos 
hidrossedimentológicos detalhados sobre os processos de assoreamento nas sub-bacias, 
e estudos dos impactos ambientais gerais causados pelo problema; 
• Ampliar o programa de combate à erosão por microbacias, considerando-o um projeto 
prioritário e estratégico para a implantação de uma política de desenvolvimento 
sustentável no município; 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

379

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

• Criar programas de educação, esclarecimento e treinamento com relação à 
conservação e manejo adequado dos solos, voltado aos agricultores locais;  
• Definir tratamento para os trechos críticos das estradas vicinais, por meio de práticas 
conservacionistas específicas e construção de estruturas para captação e retenção de 
águas pluviais; 
• Nas áreas críticas, como margens de cursos d’água e encostas, prever recuperação 
das vegetações ciliares, de modo a impedir o aporte de sedimentos às drenagens; 
• Iniciativas governamentais visando o estímulo e investimento em tecnologia para o 
direcionamento de uma produção agrícola municipal compatível com o potencial natural 
do meio ambiente; 
• Empreender projetos de conservação e manejo adequado de solos, visando minimizar 
as perdas de terras férteis por erosão e reduzir os custos com a manutenção da fertilidade 
dos solos, importantes para a manutenção das atividades agropecuárias da região. 

17.2.6. PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO 
As principais fontes de poluição dos recursos hídricos podem ser divididas em 

pontuais e difusas, as fontes pontuais referem-se ao lançamento de esgoto doméstico, 
realizado principalmente no Rio Bauru. 

São fontes pontuais também os despejos de efluentes industriais que podem afetar 
tanto os recursos hídricos superficiais como as águas subterrâneas e solos de forma 
indireta. As fontes industriais de poluição são: usinas de açúcar e álcool, aguardente, 
abatedouros e curtumes. 

A disposição de resíduos sólidos também afeta diretamente a qualidade dos corpos 
d’água, quando há lançamento de resíduos em cabeceiras ou vales de drenagens, ou 
ainda pelo despejo de efluentes advindos da decomposição dos resíduos e percolação de 
águas pluviais (chorume). 

Com relação à poluição por fontes difusas, citam-se as águas pluviais, os efluentes 
provenientes de núcleos urbanos sem atendimento por rede de esgoto, que utilizam 
meios alternativos como fossas negras, secas e até mesmo sépticas, ou lançam 
diretamente nas galerias de águas pluviais ou no solo os esgotos domésticos. 

Nas atividades agrícolas os principais fatores que interferem na qualidade dos 
recursos hídricos estão relacionados a preparação do terreno, aplicação de fertilizantes, 
utilização defensivos agrícolas e irrigação. Os poluentes ou contaminantes podem ser 
transportados a partir desses meios, propagando-se por diferentes vias, como o ar, o 
próprio solo, as águas subterrâneas e superficiais. 

Considerando as atividades de indústria, comércio e transportes, foram identificadas 
no Relatório da CETESB (2004) 8 áreas contaminadas no município de Bauru, a 
proporção das atividades está apresentada no Quadro 191. 

Quadro 191 Número de áreas contaminadas por atividade 
Atividade Número de ocorrências 
Indústria 3
Comércio 4
Transporte 1

 
O gráfico a seguir apresenta as fontes de contaminação identificadas nas áreas 

contaminadas, observa-se que uma mesma área pode conter mais de uma fonte de 
contaminação. Das fontes identificadas destacam-se o descarte e disposição de resíduos 
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e os acidentes, que ocorreram em 5 das 8 áreas contaminadas. 
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Gráfico 11 Fontes de Contaminação 

Com relação ao meio impactado, pode ocorrer impactos no subsolo, águas 
subterrâneas, solo superficial, sedimentos e biota, podendo estar dentro ou fora dos 
limites do empreendimento causador. Observa-se pelo gráfico a seguir que os principais 
meios impactados são: o subsolo, as águas subterrâneas e o solo superficial dentro da 
área. 
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Gráfico 12 Meio Impactado 

Os contaminantes identificados nas áreas contaminadas foram: PAHs, solventes, 
metais e combustíveis líquidos, com ocorrência semelhante, sendo que apenas os 
combustíveis líquidos foram identificados em apenas 4 das 8 áreas, os demais foram 
identificados em 5 cada um. 
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Gráfico 13 Contaminantes 

O processo de remediação definido e diagnosticado pela CETESB foi implementado 
em 62,5% das áreas contaminadas e a atividade de remediação realizada foi remoção de 
solo/resíduo. 

As ações emergenciais implementadas nas áreas contaminadas estão 
apresentadas no Quadro 192. 

Quadro 192 Ações Emergenciais 
Ações Emergenciais Número de Áreas % do total 

Monitoramento ambiental 7 87,5 
Remoção de materiais 6 75 
Restrição ao consumo de alimentos 1 12,5 

 
Segundo o quadro acima, praticamente todas as atividades realizaram 

monitoramento ambiental como ação emergencial, 6 das 8 implementaram ações de 
remoção de materiais e apenas em 1 houve a restrição ao consumo de alimentos. 

A contaminação dos meios naturais e impactos relacionados também foram 
identificados no diagnóstico do meio ambiente e dos recursos hídricos no município de 
Bauru, com relação aos contaminantes químicos destaca-se o caso da contaminação por 
chumbo decorrente das atividades da empresa Ajax, fabricante de baterias. 

Os contaminantes foram identificados na atmosfera, no solo, vegetação, animais e 
também em crianças nas proximidades da empresa culminando na tomada de diversas 
medidas por parte dos moradores do entorno, como extermínio de aves contaminadas, 
paralisação de cultivo de hortaliças, remoção de bovinos, entre outros. 

Os efeitos do metal sobre a saúde podem ocasionar distúrbios no sistema nervoso 
central, sangue e rins, bem como alterações comportamentais e diminuição da 
capacidade intelectual. 

Além dos riscos à saúde pública, ressalta-se a localização da empresa, dentro da 
Área de Proteção Ambiental Vargem Limpa - Campo Novo, área destinada à preservação 
do Cerrado. 

17.2.7. POTENCIAL AGRÍCOLA 
Segundo um Diagnóstico Ambiental elaborado pela ATE – Transmissora de Energia 
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S.A. o total área rural no municipio é de 51.252 hectares, dividido em: 
• 70,3% são ocupadas com pastagens (63% pastagens plantadas e 7,3% pastagens 
naturais); 
• 15,5% com matas e florestas (6,6% naturais e 8,9% artificiais); 
• 10,5% com lavouras (4,7% permanentes, 4,6% temporárias e 1,2% em descanso); 
• 3,6% com terras inaproveitáveis e; 
• Apenas 0,1% com terras produtivas não utilizadas. 

Dos dados apresentados verifica-se que a Regional de Bauru ocupa 55,31% de seu 
território agrícola com pastagens, 11,66 % com cana-de-açúcar, 9% com eucaliptos e 
pinus, e o restante com as demais culturas, incluindo milho, laranja e café. 

Verificaram-se diversas áreas com degradação dos solos devido à não utilização de 
práticas conservacionistas pelos pecuaristas locais, bem como devido às caracteristicas 
do próprio solo, cjua suscetibilidade à erosão é bastante expressiva. Assim, recomenda-
se a integração agricultura-pecuária, conjunto de técnicas agronômicas, como o Plantio 
Direto na Palha (PDP), que visa aumentar o volume, o valor e a diversificação da 
produção de grãos, tubérculos, fibras, palhas, carne e leite. Esta técnica propicia também 
melhoria na fertilidade e conservação do solo. 

17.2.8. CONTROLE DE VETORES 
O diagnóstico também contemplou os estudos referentes ao controle de vetores 

existentes para o município, como, por exemplo, quantificação da ocorrência de casos 
das doenças: Leishmaniose, Leptospirose e Dengue, caracterizando também as causas 
destas ocorrências. A seguir são apresentadas algumas informações sobre as principais 
doenças e suas causas. 

17.2.8.1. Leishmaniose 
Quadro 193 Número de casos, gênero dos infectados e idade média 

Ano Número de 
Casos 

Sexo Idade (anos) 

Feminino Masculino 0 a 5 5 a 15 15 a 25 > 25 
2003 17 6 11 5 3 1 8 
2004 28 10 18 7 12 3 6 
2005 8 3 5 3 1 2 2 

 
Observa-se pelo Quadro 193 que o número de casos de Leishmaniose foi superior 

no ano de 2004, comparando-se o período entre 2003-2005. Em todos os anos a 
ocorrência entre os homens é superior, em média 64,2% dos casos da doença foram 
verificados em homens. 

Com relação à faixa etária é possível constatar que em 2004 houve predomínio de 
aproximadamente 43% dos casos, concentrados na faixa de 5 a 15 anos. Em 2003 o 
predomínio de ocorrência estava em indivíduos com mais de 25 anos. E em 2005 apesar 
da distribuição equânime das ocorrências entre as diversas faixas de idade, houve maior 
número de casos com crianças de até 5 anos. 

O gráfico a seguir apresenta a ocorrência por idade em média para os 3 anos 
aferidos. 
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Gráfico 14 Casos de Leishmaniose por faixa etária 

Foram identificados casos da doença em 23 bairros do município, sendo que 11 
destes concentram cerca de 78% do total de casos ocorridos, no total de 53, nos três 
anos aferidos. E apenas 6 somam quase 60% da ocorrência de Leishmaniose em Bauru. 
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Gráfico 15 Casos de Leishmaniose por bairro 

Os demais bairros apresentaram apenas 1 caso, sendo eles: 
• Vila Camargo/B. Vista 
• Vila Quaggio 
• Vila Independência 
• Vila Giunta 
• Vila Falcão 
• Vila Bela 
• Jardim Petrópolis 
• Jardim Gerson França 
• Jardim América 
• Jardim Manchester 
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• Jardim Jussara 
• Jardim Andorfato 

 

17.2.8.2. Dengue 
A ocorrência de casos de dengue no município de Bauru no ano do diagnóstico 

identificou 34 casos, sendo 30 autóctones e 4 importados. Dos casos autóctones: 
• 22 ocorreram na Vila Cárdia, 
• 5 casos no Jardim Solange e 
• Apenas 1 em cada um destes bairros: Jardim Ferraz, Centro e Parque das Nações. 

Os casos importados foram aferidos nos bairros: Jardim Gerson França, Jardim 
Carolina, Vila Cárdia e Vila Cidade Universitária. 

17.2.8.3. Leptospirose 
O Quadro 194 apresenta o número de casos e os respectivos bairros com casos de 

leptospirose entre os anos de 2001 e 2005 no município de Bauru. Observa-se que em 
2004 não houve registro de nenhum caso. 

Quadro 194 Número de casos por bairros de Leptospirose 
Ano Bairro Total 

2001 

José Regino 1 
Gasparine 1 
Mary Dota 1 
Vila Cardia 1 
Jardim Eldorado II 1 

2002 Pq Viaduto 1 
Edson Francisco 1 

2003 Araruna 1 
2005 (*) Jaraguá 1 

 
O ano de 2001 registrou o maior número de casos, com total de 5, sendo que em 

2002 foram apenas 2, e em 2003 e 2005 apenas 1 caso em cada um dos anos. 
Observa-se que o maior número de casos é verificado nos bairros com infra-

estrutura inadequada ou ausência do atendimento dos serviços de saneamento 
(abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo) que, notadamente são aqueles bairros 
cuja média de renda financeira e educação são inferiores. Podem ocorrer também 
registros de doenças em bairros que apesar de possuir infra-estrutura completa e 
indicadores sócio-econômicos favoráveis localizam-se nas proximidades de bairros 
disseminadores de vetores da doença. 

As medidas de controle citadas no diagnóstico que devem incorporar futuros 
estudos do município são: implementação de medidas de conscientização da população 
para evitar o acúmulo de entulhos nos quintais, ações para evitar e fiscalizar o despejo de 
lixo em terrenos baldios e em córregos, bem como conscientização sobre a necessidade 
de sacrifício de animais infectados por Leishmaniose em alguns casos. 

17.2.8.4. Esquistossomose 
Não foram registrados casos de esquistossomose em Bauru nos últimos 5 anos. 
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O extermínio dos locais de proliferação dos vetores é a alternativa mais viável para 
conter a ocorrência das doenças. No caso da leishmaniose, recomenda-se a borrifação de 
inseticidas em áreas de maior incidência (em nos seus arredores) e medidas de 
prevenção, como o uso de coleiras inseticidas ou repelentes a insetos em cães e o 
fechamento de canis com telas finas contribui sobremaneira na erradicação da doença. 

O cuidado com os terrenos onde podem ocorrer focos de proliferação de doenças 
deve ser alvo de medidas compensatórias nas taxas de IPTU para que os proprietários 
recebam incentivos para manutenção dos terrenos, como: roçagem periódica, construção 
de calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito irregular de lixo em 
suas propriedades. 

Constatou-se no diagnóstico que a prevenção de doenças como a leishmaniose, 
dengue e leptospirose no município são de cunho predominantemente social, sendo 
importante a previsão de ações voltadas à educação ambiental, por exemplo. 

17.3 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – SGA 

O Sistema de Gestão Ambiental é um componente utilizado pela Norma da ISO 
(International Standartization Organization)14.000/96. Um dos procedimentos defendidos 
pela norma é o levantamento de impactos ambientais e aspectos importantes à serem 
monitorados em todos os processos de uma atividade. 

O levantamento de aspectos a avaliação dos impactos ambientais pode ser utilizado 
no planejamento de Sistema de Gestão Ambiental, sendo seu propósito diferente do 
Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impacto no Meio Ambiente. No segundo 
caso a caracterização se dá anteriormente ao início das atividades e para o SGA as 
atividades já estão em cuso. 

A partir do levantamento e priorização dos aspectos ambientais e a previsão de 
algumas medidas para controlar, recuperar ou prevenir sua ocorrência, é possivel definir 
objetivos e metas para implementar estas medidas e elaborar um programa de gestão 
ambiental. 

No escopo deste relatório será desenvolvida apenas a etapa de levantamento de 
aspectos e impactos ambientais, análise dos resultados de quantificação destes no 
município de Bauru e recomendações acerca de medidas que podem ser utilizadas para 
mitigar, controlar, recuperar ou ainda prevenir a ocorrência. 

De acordo com Moreira (2001), os principais problemas ambientais com relevância 
para monitoramento e análise de aspectos e possíveis impactos são: 

• Água: suprimento de água para consumo humano, qualidade da água, etc; 
• Poluição do Ar; 
• Devastação dos recuros florestais e extinção de espécies em ritmo 

acelerado; 
• Disposição inadequada de resíduos, geração acelerada e esgotamento da 

capacidade de aterros. 
Estes aspectos foram preliminarmente disgnosticados e avaliados, com exceção 

dos aspectos referentes à qualidade do ar no município de Bauru que  não foram 
considerados relevantes, e portanto, não integram as análises do ISA. A avaliação foi 
elaborada de acordo com os resultados do Indice de Salubridade Ambiental – ISA, tendo 
sido acrescentados ainda aspectos referentes aos processos erosivos, saúde pública, 
coleta e tratamento de esgoto doméstico, bem como aspectos de educação e saúde que 
foram integrados em indicador sócio-econômico. 
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17.4 DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO 

A priorização das ações e medidas propostos com relação aos impactos ambientais 
diagnosticados deve seguir algumas diretrizes, como por exemplo, sua concepção como 
medida de controle e recuperação ou como medida preventiva, sendo que medidas de 
controle, recuperação emitigação devem ser adotadas primeiramente. 

Oscritérios a serem apresentados neste item referem-se a priorização dos impactos 
propriamente ditos, de forma a permitir a classificação dos problemas e respectivas ações 
e medidas na ordem em que estas deveram ser estruturadas. 

Os métodos para avaliar o grau de significância e importância de um dado impacto 
podem conter análises da população afetada, dos custos econômicos do impacto, os 
danos sociais e culturais, o grau de degradação dos recursos naturais afetados. 

No escopo deste relatório elaborado para o município de Bauru determinou-se como 
metodologia de análise dos impactos a caracterização deste segundo aspectos utilizados 
pela Norma ISO – 14.000/96, relacionada à Sistemas de Gestão Ambiental.  

Os aspectos a serem considerados nesta caracterização são: 
• Análise da Situação Operacional; 
• Responsabilidade pela geração do aspecto; 
• Natureza do Impacto; 
• Relevância; 
• Avaliação do consumo de recursos naturais. 

17.4.1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO OPERACIONAL 

A análise da situação operacional leva em consideração a vaiação dos aspectos 
ambientias devida a operação do sistema, no caso de um municipio o sistema a ser 
analisado contempla o uso do espaço natural para o desenvolvimento das atividades 
antrópicas: 

• uso de recursos hidricos para consumo, agricultura, indústria e despejo de 
efluentes; 

• uso do solo para destinação de resíduos, agricultura e moradia tanto rural 
quanto urbana (adensamento); 

• uso de outros recursos naturais: supressão da vegetação natural para 
desenvolvimento das atividades e consequente desalojamento de 
especimes da fauna e da flora, lançamento de emissões atmosféricas etc. 

Estas atividades devem ser classificadas como: 
• Situação Normal: referente à rotina do desenvolvimento das atividades 

antrópicas cujos impactos não se revelam em danos ao meio ambiente ou 
que sua recuperação seja natural; 

• Situação Anormal: a rotina das atividades antrópicas ainda está dentro do 
previsto, apesar de fora da normalidade, ou seja, afeta os recursos naturais 
criando a necessidade de previsão de medidas para controlar as condições 
em que as atividades ocorrem; 

• Situação de Risco: os impactos decorrentes são adversos e caracterizam-
se pela necessidade de previsão das situações de forma a evitá-los. Estas 
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medidas de cotrole e ou prevenção de riscos são adicionais às medidas 
previstas para as situações anormais. 

17.4.2. RESPONSABILIDADE PELA GERAÇÃO DO ASPECTO 

Com relação aos responsáveis pela geração do aspecto pode-se classificar como 
direto ou indireto. Os aspectos diretos referem-se à situações ou atividades desenvolvidas 
normalmente para atender às necessidades humanas. 

Os aspectos indiretos podem estar associados à situações anormais ou de risco, ou 
ainda a atividades desenvolvidas fora dos limites do município, porém que refletem em 
consequências dentro de seus limites. 

Em alguns casos esta responsabilidade pela geração do aspecto revela o 
responsável pelo controle, mitigação ou prevenção dos possíveis impactos. 

17.4.3. NATUREZA DO IMPACTO 

Os impactos identificados no municipio de Bauru podem ser classificados também 
com relação à sua natureza, ou seja, se são impactos benéficos ou adversos. Algumas 
atividades podem ocasionar impactos benéficos e adversos ao mesmo tempo. 

17.4.4. RELEVÂNCIA 

A análise da relevância dos impactos adversos contempla os seguintes fatores que 
devem ser ponderados: 

• Abrangência: extensão do dano; 
• Gravidade: refere-se à capacidade do meio ambiente em suportar ou 

reverter os efeitos do impacto; 
• Frequência: o número de vezes que ocorre o impacto adverso devido à 

situações anormais em um determinado espaço de tempo; 
• Probabilidade: o número de vezes que ocorre o impacto adverso devido à 

situações de risco em um determinado espaço de tempo. 
Procede-se, após a verificação dos fatores e classificação dos impactos, ao 

estabelecimento de critérios de graduação e uma ponderação para avaliar e priorização 
dos impactos. 

A escala recomendada por Moreira (2000) é composta por três níveis e o valor dos 
pesos com diferença mínima de dois pontos entre cada um, o que proporciona maior 
distância entre os graus.A avaliação da relevância tem como resultado a soma dos pesos 
e varia de 3 a 15 pontos, conforme pontuação indicada a seguir. 

• Abrangência 
– 1 Pontual 
– 3 Local 
– 5 Regional 

• Gravidade 
– 1 Baixa 
– 3 Média 
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– 5 Alta 
• Frequência ou Probabilidade 

– 1 Baixo 
– 3 Médio 
– 5 Alto 

17.4.5. AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS 

Para a avaliação do consumo de recursos naturais a abordagem acima pode ser 
substituidas de forma que todos os devem ser considerados significativos, para incentivar 
as medidas de redução de consumo. Com relação à análise apresentada acima 
recomenda-se modificar a ponderação sobre abrangência da seguinte forma: 

• Abrangência 
– 1 Pontual 
– 3 Local 
– 5 Regional 

A soma do pontos pode então ser classificada como: 
• Desprezível se os pontos somados foram igual a 3 
• Moderado se os pontos estiverem entre 5 e 7 
• Crítico se a soma for superior a 9 pontos. 

Os impactos considerados desprezíveis com esta primeira análise devem ser 
verificados quanto aos requisitos legais e outros acordos, que podem aumentar sua 
significância. 

 
Os impactos identificados no município de Bauru foram divididos em impactos 

verificados na área urbana e na área rural: 
Na área urbana têm-se: 

• Processos Erosivos; 
• Ocupações Irregulares; 
• Deposição de Resíduos nos Vazios; 
• Ausência de Rede de Abastecimento; 
• Ausência de Rede de Coleta de Esgoto; 
• Ausência de Tratamento de Esgoto; 
• Ausência de Coleta de Resíduos Sólidos; 
• Ocorrência de Casos de Dengue; 
• Ocorrência de Casos de Leptospirose; 
• Ocorrência de Casos de Leishmaniose; 
• Ocorrência de Infestação por Achatina Fulica; 
• Degradação dos recursos naturais 

– Recursos Hídricos Superficiais; 
– Recursos Hídricos Subterrâneos; 
– Fauna e Flora; 
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Na área rural os impactos diagnosticados foram: 
• Ausência de práticas Conservacionistas de uso do solo 
• Processos Erosivos  
• Ausência de Rede de Abastecimento 
• Ausência de Rede de Coleta e Tratamento de Esgoto 
• Ausência de Coleta de Resíduos Sólidos 
• Degradação dos recursos naturais 

– Recursos Hídricos Superficiais; 
– Recursos Hídricos Subterrâneos; 
– Fauna e Flora; 
– Degradação das Matas Ciliares; 
– Degradação de Áreas com cobertura vegetal, protegidas ou não. 

A seguir apresentam-se as matrizes de avaliação destes impactos conforme 
metodologia descrita, para área urbana e rural: 
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Quadro 195 Matriz de Análise dos Impactos na Área Urbana 

Impacto 
Situação 

Operacional 
Natureza Responsabilidade 

Relevância 

Abrangência Gravidade 
Freqüência/ 

Probabilidade 
Resultado 

Processos Erosivos Anormal / Risco Adverso Direto 5 3 a 5 5 13 a 15 CRÍTICO 
Ocupações 
Irregulares 

Anormal / Risco Adverso Direto 3 3 3 9 CRÍTICO 

Deposição de 
Resíduos nos Vazios 

Anormal Adverso Direto 3 3 1 7 MODERADO 

Ausência de Rede de 
Abastecimento 

Anormal Adverso Direto 1 1 1 3 DESPREZÍVEL 

Ausência de Rede de 
Coleta de Esgoto 

Anormal Adverso Direto 1 1 1 3 DESPREZÍVEL 

Ausência de 
Tratamento de 
Esgoto 

Anormal / Risco Adverso Direto 5 5 5 15 CRÍTICO 

Ausência de Coleta 
de Resíduos Sólidos 

Anormal Adverso Direto 1 1 1 3 DESPREZÍVEL 

Ocorrência de Casos 
de Dengue 

Anormal Adverso Direto / Indireto 3 3 1 7 MODERADO 

Ocorrência de Casos 
de Leptospirose 

Anormal Adverso Direto / Indireto 3 3 1 7 MODERADO 

Ocorrência de Casos 
de Leishmaniose; 

Anormal Adverso Direto / Indireto 3 3 1 7 MODERADO 

Ocorrência de 
Infestação por 
Achatina Fulica 

Anormal / Risco Adverso Direto / Indireto 3 5 3 11 CRÍTICO 

Recursos Hídricos 
Superficiais 

Anormal / Risco Adverso Direto / Indireto 5 5 5 15 CRÍTICO 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

Anormal / Risco Adverso Direto 5 5 3 13 CRÍTICO 

Fauna e Flora Anormal Adverso Direto 3 3 3 9 CRÍTICO 
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Quadro 196 Matriz de Análise dos Impactos na Área Rural 

Impacto 
Situação 

Operacional 
Natureza Responsabilidade 

Relevância 

Abrangência Gravidade 
Freqüência/ 

Probabilidade 
Resultado 

Ausência de práticas 
Conservacionistas de 
uso do solo 

Anormal Adverso Direto 3 5 5 13 CRÍTICO 

Processos Erosivos  Anormal Adverso Direto / Indireto 1 5 3 9 CRÍTICO 
Ausência de Rede de 
Abastecimento 

Normal Adverso Direto 5 5 1 11 CRÍTICO 

Ausência de Rede de 
Coleta e Tratamento 
de Esgoto 

Normal Adverso Direto 5 5 1 11 CRÍTICO 

Ausência de Coleta 
de Resíduos Sólidos 

Normal Adverso Direto 5 5 1 11 CRÍTICO 

Recursos Hídricos 
Superficiais 

Anormal / Risco Adverso Direto / Indireto 5 5 3 13 CRÍTICO 

Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

Anormal / Risco Adverso Direto / Indireto 3 5 3 14 CRÍTICO 

Fauna e Flora Anormal Adverso Direto 3 3 3 9 CRÍTICO 
Degradação das 
Matas Ciliares 

Anormal Adverso Direto 3 3 3 9 CRÍTICO 

Degradação de 
Áreas com cobertura 
vegetal, protegidas 
ou não 

Anormal Adverso Direto 3 3 3 9 CRÍTICO 
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Os quadros a seguir apresentam a priorização dos impactos a partir da análise 
elaborado por meio das matrizes acima. O Quadro 197mostra os impactos na área urbana 
em ordem de relevância e as principais características deste quanto à alguns aspectos 
relevantes. 

Quadro 197 Resumo da Priorização para Impactos na Área Urbana 

Relevância Impacto Pontuação 
Relevância 

CRÍTICO Processos Erosivos 15 
Ausência de Tratamento de Esgoto 15 
Recursos Hídricos Superficiais 15 
Recursos Hídricos Subterrâneos 13 
Ocorrência de Infestação por Achatina 
Fulica 11 
Ocupações Irregulares 9 
Fauna e Flora 9 

MODERADO Ocorrência de Casos de Dengue 7 
Ocorrência de Casos de Leptospirose 7 
Ocorrência de Casos de Leishmaniose 7 
Deposição de Resíduos nos Vazios 7 

DESPREZÍVEL Ausência de Rede de Abastecimento 3 
Ausência de Rede de Coleta de Esgoto 3 
Ausência de Coleta de Resíduos Sólidos 3 

 

Todos os impactos que apresentaram situação de ocorrência anormal, considerando 
trata-se de impactos adversos ocorridos devido às atividades humanas no município de 
Bauru. Alguns, entretanto apresentam situação de risco, relacionados a seguir: 

• Processos Erosivos: devido à possibilidade de deslizamentos, danos à 
residências localizadas nas proximidades, danos à arruamentos e estradas, e 
principalmente riscos à população; 

• Ausência de Tratamento de esgoto: risco à saúde pública; 
• Recursos Hídricos Superficiais: associado à contaminação dos aqüíferos 

utilizados como recarga, poluentes provenientes de contaminação por 
lançamentos clandestinos de efluentes domésticos (domicílios não ligados à 
rede de coleta), efluentes industriais e disposição inadequada de resíduos 
sólidos, bem como devido a supressão da vegetação ciliar; 

• Recursos Hídricos Subterrâneos: riscos associados à contaminação das 
águas superficiais, redução da capacidade de recarga devido à 
impermeabilização do solo e redução da capacidade de explotação devido à 
perfuração de poços indiscrimida; 

• Ocorrência de Infestação por Achatina Fulica: a infestão pelo Caramujo 
Gigante Africano teve origem pela introdução dos animais por atividade 
antrópica e impõem riscos à saúde pública e à agricultura; 

• Ocupações Irregulares: riscos associados à qualidade dos recursos naturais 
do entorno, seja água, áreas vegetadas, áreas protegidas, e em alguns casos 
ocasionam aumento do processo erosivo pela ocupação de áreas vulneráveis 
sem a previsão de um sistema de drenagem eficiente; 
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O mostra os resultados da priorização para a área rural: 

Quadro 198 Resumo da Priorização para Impactos na Área Rural 
Impacto Pontuação 

Relevância 
Recursos Hídricos Subterrâneos 14 
Recursos Hídricos Superficiais 13 
Ausência de práticas Conservacionistas de uso do solo 13 
Ausência de Coleta de Resíduos Sólidos 11 
Ausência de Rede de Abastecimento 11 
Ausência de Rede de Coleta e Tratamento de Esgoto 11 
Degradação das Matas Ciliares 9 
Degradação de Áreas com cobertura vegetal, protegidas ou não 9 
Fauna e Flora 9 
Processos Erosivos 9 

Todos os impactos observados na área rural foram determinados como críticos, 
porém, devem ser consideradas as proporções de população residente na área rural e 
urbana para a tomada de decisão da priorização das ações futuramente. 

Alguns destes impactos podem ser considerados normais, dado as características do 
local onde foram avaliados, como por exemplo: Ausência de Coleta de Resíduos Sólidos, 
Ausência de Rede de Abastecimento e Ausência de Rede de Coleta e Tratamento de 
Esgoto. Como tratam-se de áreas distantes da área urbanizada, com baixa densidade 
populacional o custo de implementação destes serviços é proibitivo, devendo-se, portanto, 
buscar alternativas para o atendimento da população. 

Dois dos impactos relatados foram considerados em situação de risco, são eles: 
Recursos Hídricos Superficiais e Recursos Hídricos Subterrâneos, os motivos são 
semelhantes aos expostos para a área urbana. 

O item a seguir apresenta os resultados que basearam o processo de tomada de 
decisão sobre a definição dos impactos e avaliação de suas características conforme 
matrizes de priorização. 

Estes resultados referem-se ao levantamento das informações e cálculo do Índice de 
Salubridade Ambiental ISA para os setores censitários do município de Bauru. 

17.5 ISA SETORES 

O Índice de Salubridade Ambiental foi utilizado para diagnosticar os bairros, ou setores 
censitários do município de Bauru que estão em situação de salubridade fora dos padrões 
ou da classe de aceitabilidade.  

Para a população e dados do Censo IBGE de 2000, foram identificados 17 Setores 
Censitários com índice de salubridade ambiental – ISA classificados como insatisfatório, 
caracterizado pela média ponderada entre os indicadores de: abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos, sócio-economia, controle de vetores, 
ocorrência do Achatina fulica e de erosão. 

A identificação dos bairros foi realizada visualmente por meio de mapa fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, contendo o arruamento e o nome dos bairros do município, 
onde foram inseridos os limites dos setores censitários visando a compatibilização das duas 
subdivisões do município.. 
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18. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

18.1 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 
O prognóstico ambiental constitui-se de uma predição da evolução dos problemas 

e/ou impactos diagnosticados segundo cenários traçados considerando a implementação 
ou não de medidas de controle e recuperação, bem como medidas de prevenção e 
manutenção do equilíbrio ambiental. Para complementar o diagnóstico ambiental e dos 
recursos hídricos do município de Bauru serão propostos três cenários. 

O primeiro cenário utilizado no Prognóstico Ambiental considera a situação de maior 
degradação ambiental onde não foi implementada nenhuma medida de contenção ou 
recuperação de áreas críticas. O segundo considera a implementação de medidas de 
controle e recuperação, sem preocupar-se com medidas de manutenção e prevenção de 
novas ocorrências. E o terceiro e último abrange todas as medidas de recuperação de 
áreas críticas por impactos diagnosticados previamente e prevenção de novas 
ocorrências, sendo este o cenário ideal. 

No decorrer deste capítulo serão descritos os três cenários propostos e o 
prognóstico de cada um deles em relação à evolução dos impactos que afetam tanto a 
área urbana, quanto a área rural. Os quadros a seguir apresentam os impactos 
identificados no município de Bauru sobre aspectos ambientais e nos recursos hídricos. 

O quadro abaixo apresenta para área urbana os impactos e meios impactados, 
como moradores, áreas verdes, recursos hídricos diretamente, saúde pública, entre 
outros. 
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Quadro 199 Impactos observados no Diagnóstico na Área Urbana, e respectivos 
Meios Impactados 

Impacto Meio Impactado 
Processos Erosivos Moradores das áreas impactadas, normalmente de Baixa 

Renda, prejuízos econômicos, ambientais e outros riscos 
Ocupações Irregulares Corpos d'água, Áreas Verdes e Áreas de Proteção  
Deposição de Resíduos nos Vazios Áreas urbanizadas, possibilidade de ocorrência de 

vetores que causam prejuízos à saúde pública 
Ausência de Rede de Abastecimento Bairros sem acesso ao serviço 
Ausência de Rede de Coleta de Esgoto Bairros sem acesso ao serviço 
Ausência de Tratamento de Esgoto Todo o município 
Ausência de Coleta de Resíduos Sólidos Bairros sem acesso ao serviço 
Ocorrência de Casos de Dengue População residente em local com ocorrência do agravo 
Ocorrência de Casos de Leptospirose População residente em local com ocorrência do agravo 
Ocorrência de Casos de Leishmaniose População residente em local com ocorrência do agravo 
Ocorrência de Infestação de Achatina 
Fulica 

População residente em local com ocorrência do agravo 

Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas Poluição do lençol, possibilidade de ocorrência de 
redução do potencial de abastecimento por estas fontes 

 
No quadro a seguir são apresentados os impactos e meios impactados no meio 

rural. 
Quadro 200 Impactos observados no Diagnóstico na Área Rural, e respectivos 

Meios Impactados 
Impacto Meio Impactado 

Ausência de práticas Conservacionistas de 
uso do solo 

Redução do Potencial Agrícola 

Processos Erosivos  Perda de Solo e Redução do Potencial Agrícola 
Processos Erosivos Assoreamento e Poluição de Corpos d'água 
Processos Erosivos Estradas Rurais 
Ausência de Rede de Abastecimento Comunidades rurais/isoladas sem acesso ao serviço 
Ausência de Rede de Coleta e Tratamento 
de Esgoto 

Comunidades rurais/isoladas sem acesso ao serviço 

Ausência de Coleta de Resíduos Sólidos Comunidades rurais/isoladas sem acesso ao serviço 
Ocorrência de Casos de Dengue Comunidades rurais/isoladas  
Ocorrência de Casos de Leptospirose Comunidades rurais/isoladas  
Ocorrência de Casos de Leishmaniose Comunidades rurais/isoladas  
Ocorrência de Infestação por Achatina 
Fulica 

Comunidades rurais/isoladas e áreas agricultura 

Degradação das Matas Ciliares Poluição dos corpos d'água 
Degradação de Áreas com cobertura 
vegetal 

Redução da biodiversidade 

 
A elaboração do prognóstico depende dentre outros instrumentos de alguns 

documentos para nortear as diretrizes de planejamento a serem propostos. Os subsídios 
à elaboração do Prognóstico Ambiental para o município de Bauru selecionados para 
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utilização foram: o Plano Diretor Participativo, instituído como projeto de Lei em 2006; e 
as Diretrizes para estruturação da Agenda 21 local. 

O Plano Diretor tem sua importância justificada pelo volume de informações sobre o 
município, bem como as diretrizes de gestão do crescimento urbano. A elaboração de um 
Prognóstico depende de alguns dados constantes no referido documento, e os resultados 
obtidos do prognóstico podem ser utilizados para o planejamento futuro de intervenções, 
pois descreve as possíveis tendências e relata as principais medidas de controle dos 
impactos identificados. 

A Agenda 21, por sua vez, é elaborada com o objetivo de sistematizar os planos, 
metas e objetivos identificados no Plano Diretor para os impactos diagnosticados e 
posteriormente analisados para elaboração do Prognóstico, fornecendo aos tomadores de 
decisão um plano de ação organizado e direcionado a um fim comum. 

A seguir são apresentadas algumas informações importantes constantes nestes 
dois documentos que serão utilizadas no prognóstico ambiental. 

18.1.1. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
Em 2006, foi instituído o projeto de Lei nº 75/2006 que dispõe sobre o Plano Diretor 

Participativo do Município de Bauru, elaborado em conformidade com o Estatuto da 
Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001. Segundo Parágrafo Único do Capítulo I, o Plano 
Diretor estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da 
propriedade em todo o território do Município, em prol do bem coletivo, da segurança, do 
bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. 

A elaboração do Plano Diretor deve possuir caráter participativo, envolvendo toda a 
comunidade para que sejam consideradas as necessidades de todos nos planos de ação 
em prol do desenvolvimento do município. A equipe responsável por sua estruturação 
deve ser multidisciplinar, garantindo que aspectos diversos sejam igualmente ponderados. 

Dentre os aspectos abordados no Plano Diretor destacam-se a infra-estrutura 
urbana, como os sistemas de saneamento (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem), 
diretrizes para uso e ocupação do solo urbano e apropriação de recursos naturais (como 
os recursos hídricos, por exemplo) e a identificação de áreas críticas do município que 
merecem atenção especial. 

Para escopo deste Prognóstico Ambiental é interessante destacar as diretrizes 
fornecidas pelo Plano com relação ao meio ambiente e assuntos correlatos, que possam, 
por exemplo, interferir em aspectos qualitativos ou quantitativos de recursos naturais, e 
consequentemente afetarem a população residente no município. Assim, descrevem-se a 
seguir as prioridades ambientais para o Município de Bauru, identificadas no Plano Diretor 
Participativo. 

18.1.1.1. Saneamento 

O Plano Diretor ressalta a necessidade de coletar e tratar os efluentes despejados 
in natura nas sub-bacias do Rio Bauru, e também do Rio Batalha, bem como a coleta e 
disposição adequadas dos resíduos sólidos urbanos e implementação de sistema de 
drenagem urbana eficiente. O sistema de drenagem quando existente possui falhas que 
tem ocasionado desde prejuízos financeiros até danos ao meio ambiente, afetando 
principalmente os recursos hídricos, desta forma, o Plano Diretor estabeleceu diretrizes 
especificas relacionadas a: 
• a proteção e conservação das áreas verdes nas cabeceiras e várzeas; 
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• o ordenamento da ocupação do solo em fundos de vale e áreas destinadas à 
implementação de medidas de compensatórias para contenção do escoamento de águas 
pluviais; 
• a definição de mecanismos de fomento para compatibilizar o uso do solo entre 
sistema de drenagem e equipamentos urbanos (parques lineares, área de recreação e 
lazer, hortas etc); e 
• a implementação de medidas não estruturais para prevenção de inundações como: 
• Controle de erosão (movimentos de terra); 
• Controle de transporte e deposição de entulho e lixo; 
• Combate ao desmatamento, assentamentos clandestinos e a outros tipos de invasões 
nas áreas com interesse para drenagem. 

18.1.1.2. Áreas Verdes e de Preservação Permanente 

Segundo o Plano Diretor deve-se instaurar princípios de recuperação das Áreas de 
Preservação Permanentes (APPs) ao longo dos corpos d’água e nascentes, ou seja, 
restabelecer a vegetação ciliar dos rios e córregos do município, visando a manutenção 
da qualidade da água e proteção/conservação da fauna e flora. É importante também 
incentivar a criação de novas áreas protegidas, espaços verdes e de lazer, e adequada 
manutenção destas. 

O Plano Diretor visa também estabelecer o tombamento de toda cobertura 
representativa do Cerrado na área urbana. 

18.1.1.3. Educação Ambiental 

Os princípios do Plano abrangem também a implementação de política de educação 
ambiental em escolas e associações próximas aos rios. 

18.1.1.4. Erosão 

Implementar medidas de recuperação e controle de erosões urbanas e rurais. 

18.1.1.5. Recursos Hidricos 

O município de Bauru deve fomentar a elaboração de Planos de Macrodrenagem 
para orientação da implementação de equipamentos e a ocupação do solo. É necessário 
também a elaboração de Plano Municipal de Recursos Hídricos e estudo hidrogeológico, 
visando a manutenção dos aspectos qualitativos e quantitativos da água para 
abastecimento, identificar novas fontes e otimizar as existentes. 

Ainda na manutenção da qualidade da água nos cursos d’água do município, é 
importante a readequação das estradas municipais que atualmente são causadoras de 
assoreamento. 

Comparando-se as diretrizes do Plano Diretor Participativo de Bauru e os impactos 
identificados no Diagnóstico Ambiental observa-se a coerência entre os documentos, bem 
como a possibilidade de usufruir do zoneamento do uso e ocupação do solo e setores de 
planejamento caracterizados no Plano Diretor para elaboração do Prognóstico Ambiental. 
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As diretrizes do Plano Diretor Participativo de Bauru, Projeto de Lei nº 75/2006, para 
previsão de ações para melhoria das condições ambientais do município são: 
• Recuperar as áreas erodidas através de um Plano Municipal de monitoramento, 
controle e recuperação de Erosões;  
• Implementar uma política municipal de uso e conservação de solo;  
• Dotar o Município de uma rede de drenagem urbana com a implementação de galerias 
de águas pluviais e de bacias de regularização de vazão, combatendo a formação de 
enchentes, a formação de erosões e o assoreamento dos corpos d’água;  
• Recuperar de modo sustentável e revitalizar as áreas de fundos de vale, em especial 
as áreas de preservação permanente e transformá-los em Parques Urbanos Lineares, 
conforme Mapa: “Áreas de Interesse Ambiental”, no Volume de Anexos;  
• Executar as obras estabelecidas no Plano Diretor de Macro Drenagem, referentes ao 
Córrego das Flores (Avenida Nações Unidas), Água da Ressaca, Água da Forquilha, 
Água do Sobrado e Córrego da Grama;  
• Dar continuidade ao Plano de Macro Drenagem nas bacias dos Córregos Água do 
Castelo, Água Comprida, Barreirinho e Vargem Limpa;  
• Elaborar legislação que estabeleça tipo de ocupação por bacia de drenagem, segundo 
orientações dos Planos Diretores de Macro e Micro Drenagem, com exigências para 
execução, pelo empreendedor, de obras de contenção de águas pluviais para manter a 
vazão de restrição;  
• Que seja dada prioridade à recuperação das nascentes dos córregos Água Comprida 
e Água do Sobrado;  
• Implementar uma política de evitar erosões, inundações e assoreamentos 
contemplando estudos de geomorfologia no planejamento urbano;  
• Implantar sistema de retenção temporária de águas pluviais (barragens ou piscinões) 
associados aos parques lineares de fundo de vale, conforme Plano de Macro-drenagem já 
elaborados para as bacias dos Córregos da Ressaca, da Forquilha, do Sobrado, da 
Grama e Ribeirão das Flores / Av. Nações Unidas;  
• Desassorear, limpar e manter os cursos d’água, canais e galerias do sistema de 
drenagem;  
• Regulamentar os sistemas de retenção de águas pluviais (piscininhas, cisternas) nas 
áreas privadas e públicas controlando os lançamentos de modo a reduzir a sobrecarga no 
sistema de drenagem urbana;  
• Introduzir o critério de “impacto zero” em drenagem nos novos projetos de 
parcelamentos do solo e empreendimentos de grande porte, com grande área 
impermeabilizada, de forma que as vazões ocorrentes não sejam majoradas;  
• Permitir a participação da iniciativa privada na implementação das ações propostas, 
desde que compatível com o interesse público;  
• Promover campanhas de esclarecimento público e a participação das comunidades no 
planejamento, implantação e operação das ações contra inundações;  
• Adotar, nos programas de pavimentação de vias locais e passeios de pedestres, pisos 
drenantes e criar mecanismos legais para que as áreas descobertas sejam pavimentadas 
com pisos drenantes; 

Criar unidades de conservação de áreas verdes nos fragmentos florestais existentes 
nas diversas bacias do município como forma de garantir áreas de permeabilidade e 
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diminuição do escoamento superficial, em especial nas bacias do Córregos da Ressaca, 
da Forquilha, da Grama e Água Comprida; XVIII− estimular os projetos que proponham o 
reuso de águas pluviais. 

18.1.2. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 
A Agenda 21 foi constituída na Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro. O documento 
estabelece a importância do comprometimento em refletir global e localmente em busca 
de medidas que atendam aos requisitos atuais sem comprometer o atendimento às 
necessidades das gerações futuras. 

O documento foi assinado por 179 Chefes de Estado e é composto por 40 capítulos. 
No Brasil a elaboração da Agenda 21 Nacional teve início em 1997 com a criação da 
Comissão de Desenvolvimento Sustentável, ligada diretamente à Casa Civil da 
Presidência da República.  

Os temas fundamentais da Agenda 21 estão tratados em 40 capítulos organizados 
em um preâmbulo e quatro seções que caracterizam-se pelas dimensões a serem 
consideradas e os meios para implementação das medidas apresentadas. 

 
1. Preámbulo 

Seção I. Dimensões sociais e econômicas  
2. Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos 
países em desenvolvimento de das políticas internas conexas  
3. Luta contra a pobreza  
4. Evolução das modalidades de consumo  
5. Dinâmica demográfica e sustentabilidade  
6. Proteção e fomento da saúde humana  
7. Fomento do desenvolvimento sustentável dos recursos humanos  
8. Integração do meio ambiente e o desenvolvimento na tomada de decisões 

Seção II . Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento  
9. Proteção da atmosfera  
10. Enfoque integrado do planejamento e da ordenação dos recursos das 
terras  
11. Luta contra o desmatamento  
12. Ordenação dos ecossistemas frágeis: luta contra a desertificação e a seca  
13. Ordenação dos ecossistemas frágeis: desenvolvimento sustentável das 
zonas montanhosas  
14. Fomento da agricultura e do desenvolvimento rural sustentável  
15. Conservação da diversidade biológica  
16. Gestão ecologicamente racional da biotecnologia  
17. Proteção dos oceanos e dos mares de todo tipo, incluídos os mares 
fechados e semi-fechados e as zonas costeiras, e o uso racional e o 
desenvolvimento de seus recursos vivos  
18. Proteção da qualidade dos recursos de água doce: aplicação de critérios 
integrados para o aproveitamento, ordenação e uso dos recursos de água doce  
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19. Gestão ecologicamente racional dos produtos químicos tóxicos, incluída a 
prevenção do tráfico internacional ilícito de produtos tóxicos e perigosos  
20. Gestão ecologicamente racional dos rejeitos perigosos, incluída a 
prevenção do tráfico internacional ilícito de rejeitos perigosos  
21. Gestão ecologicamente racional dos rejeitos sólidos e questões 
relacionadas com as matérias fecais 
22. Gestão inócua e ecologicamente racional dos rejeitos radioativos 

Seção III. Fortalecimento do papel dos grupos principais  
23. Preâmbulo  
24. Medidas mundiais em favor da mulher para atingir um desenvolvimento 
sustentável e equitativo  
25. A infância e a juventude no desenvolvimento sustentável  
26. Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e 
suas comunidades  
27. Fortalecimento do papel das organizações não-governamentais associadas 
na busca de um desenvolvimento sustentável  
28. Iniciativas das autoridades locais em apoio ao Programa 21  
29. Fortalecimento do papel dos trabalhadores e seus sindicatos  
30. Fortalecimento do papel do comércio e da indústria  
31. A comunidade científica e tecnológica  
32. Fortalecimento do papel dos agricultores 

Seção IV. Meios de execução  
33. Recursos e mecanismos de financiamento  
34. Transferência de tecnologia ecologicamente racional, cooperação e 
aumento da capacidade  
35. A ciência para o desenvolvimento sustentável  
36. Fomento da educação, a capacitação e a conscientização  
37. Mecanismos nacionais e cooperação internacional para aumentar a 
capacidade nacional nos países em desenvolvimento  
38. Acordos institucionais internacionais  
39. Instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais  
40. Informação para a adoção de decisões  

As recomendações a serem estabelecidas no Prognóstico devem ser 
correlacionadas aos princípios do Plano Diretor Participativo de Bauru e tem como 
referência o atendimento à alguns dos Capítulos que compõem a Agenda 21, visando 
fornecer subsídios ao município para futura elaboração deste documento. 

18.1.3. METODOLOGIA E RESULTADOS DA PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO  

Para caracterização da evolução dos impactos identificados a partir do diagnóstico, 
é importante primeiramente proceder à projeção da população por setor. Este 
procedimento permite a previsão dos locais de crescimento e consequentemente o nível 
de apropriação futura dos recursos naturais e o uso de ocupação do solo, como por 
exemplo, aumento no consumo de água, lançamento de efluentes e geração de resíduos. 
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A partir da projeção de população por setores são determinados os vetores de 
crescimento da área urbana do município, sendo possível a caracterização do 
desenvolvimento socioeconômico destes. 

A metodologia utilizada para projeção da população considerou os dados existentes 
de população do Censo IBGE de 2000, desagregado por setor censitário, anteriormente 
utilizados para estruturação do ISA SetoresSHS, dados de projeção da SABESP e 
Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados) para municípios do Estado de 
São Paulo divulgados no PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004-2007) e 
informações do Plano Diretor Participativo do município de Bauru sobre características 
das zonas definidas neste documento e os setores de planejamento estabelecidos pela 
administração pública para nortear as ações a serem propostas no decorrer do 
prognóstico. 

Primeiramente foram compatibilizados os setores censitários definidos pelo IBGE no 
Censo 2000, com as zonas homogêneas definidas pelo Plano Diretor, bem como com os 
setores de planejamento identificados pelo Plano Diretor Participativo (2006). Esta 
compatibilização foi executada a partir do georreferenciamento dos mapas de setores 
censitários, mapa de zoneamento do município e mapa de setores de planejamento. 

A seguir apresentam-se as informações obtidas sobre cada Setor de Planejamento 
e os resultados obtidos para a projeção de população por setor par ao município de Bauru 
até 2020. 

O Plano Diretor Participativo (PDP) identificou 12 Setores de Planejamento – SP na 
Área Urbana (SPU) e 5 Setores na Área Rural (SPR), sendo que os SPU são numerados 
de 1-12 e os SPR classificam-se em “A”, ”B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”. Os Setores de 
Planejamento Urbanos são: 
• SPU-1 – Centro; 
• SPU-2 – Bacia do Córrego Água da Ressaca;  
• SPU-3 – Bacia do Córrego Água da Forquilha;  
• SPU-4 – Bacia do Córrego Água do Sobrado;  
• SPU-5 – Bacia do Córrego da Grama;  
• SPU-6 – Bacia do Córrego Água do Castelo;  
• SPU-7 – Bacia do Córrego do Pau d´Alho;  
• SPU-8 – Bacia do Córrego Barreirinho;  
• SPU-9 – Bacia do Córrego Vargem Limpa;  
• SPU-10 – Bacia do Ribeirão Vargem Limpa;  
• SPU-11 – Bacia do Córrego Água Comprida;  
• SPU-12 – Bacia do Ribeirão das Flores / Avenida Nações Unidas. 

E os Setores de Planejamento Rural são: 
• SPR-A – Bacia do Córrego Campo-Novo;  
• SPR-B – Bacia do médio Rio Batalha; 
• SPR-C – Bacia do baixo Rio Batalha;  
• SPR-D – Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barra Grande;  
• SPR-E – Bacia do Água Parada de Baixo;  
• SPR-F – Bacia do alto Ribeirão Água Parada;  
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• SPR-G – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Pau d’Álho e Córrego São 
Bento;  
• SPR-H – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Rio Verde e Córrego da 
Figueira;  
• SPR-I – Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: Córrego Boa Vista. 

A Ilustração a seguir mostra subdivisão por setores de planejamento apresentada 
por cores diversas, conforme legenda, e as divisões dos setores censitários 
correspondentes internamente à cada setor de planejamento. 

 
Figura 123 Setores de Planejamento Urbano e Rural 

O município de Bauru foi classificado também, segundo Plano Diretor Participativo, 
em Zonas com características homogêneas, o quadro a seguir apresenta a classificação e 
respectivas características das 13 Zonas (I-XIII). O CA corresponde ao Coeficiente de 
Aproveitamento do Solo, ou seja, área permitida para construção. 
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Quadro 201 Zoneamento do Município de Bauru 
ZONEAMENTO CA CARACTERÍSTICAS básico máx 

I − Zona Central 1,5 5 Predominância de comércio e serviços, infra-estrutura completa, 
ampla rede de equipamentos sociais e serviços públicos, grande 
oferta de empregos, presença de inúmeros imóveis tombados e de 
interesse histórico, está em processo de esvaziamento residencial, 
existência de imóveis não utilizados e subutilizados, áreas 
degradadas ao longo da orla ferroviária, segmentação do sistema 
viário pela ferrovia 

II − Zona Consolidada 1,5 3 Área razoavelmente servida de infra-estrutura 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. 

III − Zona em 
Consolidação 

1,5 3 Acessibilidade deficitária, baixa densidade de ocupação, deficiência 
de infra-estrutura, em especial sistema de drenagem e pavimentação, 
carência de equipamentos sociais, baixo investimento da iniciativa 
privada, presença de processos erosivos avançados e córregos 
assoreados, predominância de habitações populares, concentração 
de população de baixa renda e ocupações irregulares. 

IV − Zona não 
Consolidada 

1,5 3 Loteamentos sem infra-estrutura, baixa densidade de ocupação, 
dificuldade de implantação das redes básicas de saneamento em 
função da localização, distante da malha urbana consolidada, sem 
interesse na ocupação imediata. 

V − Zona de 
Adensamento 
Controlado 

1,5 3 Ocupação diversificada, grande oferta de emprego, população de 
média / alta renda, alto investimento da iniciativa privada, existência 
de áreas públicas urbanizadas, ocorrência de verticalização não 
concentrada, boa infra-estrutura instalada, drenagem / abastecimento 
de água deficientes 

VI − Zona de Interesse 
de Expansão 

1,5 4 Semelhante à Zona em Consolidação, incentivo à ocupação de 
vazios urbanos, potencial vetor de desenvolvimento em virtude da 
futura implantação da Av. Nações Unidas Norte. 

VII − Zona de 
Expansão Controlada 

1,5 1,5 Grandes glebas vazias, loteamentos com baixa densidade, 
população predominantemente de baixa renda, pequenas áreas de 
ocupação irregular, difícil acesso, falta de infra-estrutura 
(abastecimento de água e problemas de drenagem) 

VIII− Zona 
Exclusivamente 
Residencial 

1,5 1,5 Loteamentos fechados e condomínios exclusivamente residenciais, 
com infra-estrutura completa tendo como diretriz a manutenção das 
características existentes. 

IX − Zona de 
Parcelamento Proibido 

1,5 1,5 Glebas situadas nas margens do Córrego da Ressaca, entre a 
Avenida José Vicente Aiello e leito ferroviário. 

X − Zona de Indústria, 
Comércio e Serviço 

1,5 3 Faixas localizadas ao longo das rodovias e ferrovias e distritos 
industriais, infra-estrutura deficitária, falta de acessibilidade 

XI − Zona de Interesse 
Histórico-cultural 

1,5 3 Existência de prédios de significativo interesse histórico-cultural, com 
grande potencial turístico 

XII − Áreas de 
Interesse Ambiental 

    Ocorrências ambientais isoladas, tais como remanescentes de 
vegetação, fundos de vale e paisagens naturais notáveis, áreas de 
proteção de mananciais, ocupações irregulares, processos erosivos 

XIII− Núcleos Urbanos 
Isolados 

1,5 1,5 Distrito de Tibiriçá e Patrimônio do Rio Verde, com problemas 
fundiários e ocupações irregulares, potencial turístico e forte ligação 
com atividades rurais. 
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Figura 124 Zoneamento x Setores de Planejamento 

Observa-se pelas ilustrações acima que os setores de planejamento são compostos 
por zonas diversas. Na tentativa de compatibilizar estas duas subdivisões foram 
identificadas as zonas correspondentes aos setores censitários correspondentes e a 
respectivas proporções de área em cada zona. 

O Quadro 202 apresenta as áreas correspondentes das diversas zonas identificadas 
no município nos setores de planejamento caracterizados no Plano Diretor Participativo. 

Portanto, a partir do georreferenciamento obtiveram-se quais os setores censitários 
correspondentes a cada setor de planejamento, e qual a área dos setores censitários 
correspodentes às zonas em que encontra-se inserido. 
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Quadro 202 Distribuição de Áreas das Zonas por Setor de Planejamento 

Setores de 
Planejamento

Zoneamento 
Total 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII A B C D RURAL
1 1,605    0,481              2,087 
2     5,748  4,797 3,560 0,357 0,918  0,799       16,179 
3  1,005 1,905     1,409   0,085 0,317       4,721 
4  2,417 4,676     0,167  0,076  0,295       7,630 
5  2,516 9,280   0,043    0,601 0,632 1,732       14,804 
6 0,121 4,167 0,182   6,615    1,268  0,560       12,914 
7  0,214 2,742    1,702   0,421  0,512       5,591 
8  4,402 1,000    0,354   0,236  0,556       6,548 
9  0,917 4,780 0,422  0,704 0,844     0,781       8,448 
10  0,747 6,023 6,867    0,481  6,032  4,181     0,979 4,325 29,634 
11  6,011 3,258     0,401  0,401  1,716      0,802 12,590 
12 0,109 2,400   1,849       0,538       4,896 
RURAIS   4,323 2,137       0,379   2,178 0,155 2,019  6,296 17,486 
Total 1,835 24,796 38,169 9,426 8,078 7,362 7,697 6,018 0,357 9,954 1,095 11,986 0,000 2,178 0,155 2,019 0,979 11,423 143,527 
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A distribuição percentual da área total por setor de planejamento de acordo com 
Plano Diretor Participativo, sendo que estas áreas foram determinadas por meio de 
georreferenciamento e compatibilização com as áreas obtidas nos setores censitários do 
Censo IBGE 2000, tratando-se de uma aproximação. 

O estudo elaborado pela Fundação SEADE sob contrato da SABESP sobre a 
projeção da população dos municípios de São Paulo obtido no PERH (2004-2007) 
caracteriza o crescimento populacional entre os anos de 2000 e 2020, sendo definida 
também a taxa de crescimento anual. Os valores identificados de crescimento e 
população por ano para o município de Bauru foram utilizados como diretriz para a 
previsão das taxas de crescimento populacional desagregada por setor de planejamento, 
respeitando também as características dos setores identificadas no Plano Diretor 
Participativo. 

A partir das características das zonas foram atribuídos valores para distribuição dos 
percentuais de crescimento populacional desagregado, considerando a média de 
crescimento definida no PERH (2004-2007. Com base nestes nos valores atribuídos 
programou-se a distribuição entre as zonas para que o total de população estivesse o 
mais próximo possível da população definida para o município de Bauru conforme o 
PERH (2004-2007), para isto foi utilizado o software OFFICE EXCEL. 

O quadro a seguir mostra as taxas de crescimento média anual obtidas por meio da 
projeção elaborada pela SHS Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 

Quadro 203 Taxa Média de Crescimento Anual 
Ano Taxa média de Crescimento 
2001 1,80% 
2002 1,73% 
2003 1,67% 
2004 1,60% 
2005 1,53% 
2006 1,46% 
2007 1,39% 
2008 1,32% 
2009 1,25% 
2010 1,18% 
2011 1,12% 
2012 1,05% 
2013 0,98% 
2014 0,91% 
2015 0,84% 
2016 0,77% 
2017 0,70% 
2018 0,63% 
2019 0,57% 
2020 0,50% 

Fonte: SHS 
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Com base nos dados do censo 2000 desagregado por setor censitário e em correção a partir de dados da Projeção do PERH 
(2004-2007) para 2000 e para os demais anos até 2020, calcularam-se as populações correspondentes às áreas proporcionais em 
cada zonas e agrupando-se os setores censtiários por setor de planejamento, obteve-se a projeção da população por setor de 
planejamento. 
Os quadros a seguir mostram a distribuição percentual de população entre os anos de 2001 e 2020 de acordo com as zonas 

identificadas no Plano Diretor.Quadro 204 Projeção da População por Zona 2000-2020 

Ano I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII / 
RURAIS TOTAL 

2000 6.407 122.987 106.926 514 26.652 20.665 3.463 1.600 100 4.614 1.667 12.917 1.370 309.881 
2001 6.260 125.276 109.000 518 27.359 21.211 3.526 1.625 102 4.702 1.667 13.058 1.388 315.692 
2002 6.119 127.466 111.069 522 28.064 21.764 3.587 1.649 103 4.789 1.666 13.195 1.407 321.400 
2003 5.983 129.549 13.132 526 28.766 22.322 3.647 1.672 105 4.874 1.664 13.327 1.428 326.995 
2004 5.853 131.519 115.187 531 29.463 22.885 3.706 1.694 106 4.959 1.661 13.453 1.449 332.466 
2005 5.727 133.369 117.234 536 30.155 23.453 3.763 1.716 108 5.041 1.656 13.573 1.473 337.803 
2006 5.606 135.094 119.268 542 30.840 24.026 3.818 1.736 109 5.122 1.649 13.688 1.497 342.995 
2007 5.490 136.687 121.290 548 31.517 24.602 3.871 1.756 110 5.201 1.642 13.796 1.523 348.034 
2008 5.377 138.144 123.297 554 32.185 25.183 3.922 1.775 111 5.278 1.633 13.899 1.550 352.909 
2009 5.269 139.459 125.287 561 32.842 25.767 3.971 1.792 112 5.354 1.623 13.995 1.579 357.612 
2010 5.165 140.628 127.259 569 33.488 26.354 4.018 1.809 113 5.426 1.611 14.085 1.609 362.134 
2011 5.064 141.647 129.210 576 34.120 26.944 4.062 1.824 114 5.497 1.599 14.168 1.641 366.467 
2012 4.967 142.512 131.138 584 34.739 27.537 4.104 1.838 115 5.565 1.585 14.245 1.675 370.604 
2013 4.873 143.220 133.042 593 35.342 28.131 4.144 1.851 116 5.631 1.570 14.315 1.711 374.538 
2014 4.783 143.769 134.920 602 35.928 28.726 4.181 1.863 116 5.694 1.553 14.378 1.748 378.262 
2015 4.695 144.156 136.770 612 36.496 29.323 4.215 1.874 117 5.755 1.536 14.434 1.788 381.770 
2016 4.611 144.380 138.590 622 37.045 29.920 4.247 1.883 118 5.812 1.518 14.482 1.830 385.058 
2017 4.529 144.441 140.379 632 37.574 30.517 4.276 1.891 118 5.867 1.498 14.524 1.873 388.120 
2018 4.451 144.337 142.133 644 38.082 31.114 4.302 1.898 118 5.919 1.478 14.559 1.920 390.953 
2019 4.374 144.069 143.853 655 38.567 31.710 4.325 1.904 119 5.967 1.456 14.586 1.969 393.554 
2020 4.301 143.638 145.535 668 39.029 32.304 4.346 1.908 119 6.013 1.434 14.606 2.020 395.919 

Fonte: SHS 
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Quadro 205 Projeção da População por Setor de Planejamento 2000-2020 
Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Outros Total 
2000 7.923 21.990 10.206 33.140 65.669 44.198 20.137 23.234 12.181 22.556 31.053 15.871 1.723 309.881 
2001 7.826 22.554 10.387 33.770 66.854 45.182 20.517 23.656 12.400 22.984 31.630 16.191 1.741 315.692 
2002 7.735 23.115 10.564 34.389 68.025 46.154 20.894 24.059 12.613 23.406 32.182 16.503 1.760 321.400 
2003 7.648 23.672 10.737 34.996 69.179 47.115 21.269 24.444 12.819 23.822 32.709 16.805 1.781 326.995 
2004 7.567 24.225 10.904 35.590 70.316 48.061 21.640 24.807 13.018 24.231 33.207 17.097 1.802 332.466 
2005 7.491 24.772 11.066 36.170 71.434 48.992 22.007 25.149 13.210 24.632 33.677 17.378 1.825 337.803 
2006 7.419 25.313 11.222 36.735 72.530 49.907 22.370 25.468 13.394 25.025 34.115 17.648 1.850 342.995 
2007 7.351 25.846 11.372 37.284 73.605 50.803 22.729 25.763 13.569 25.409 34.521 17.906 1.876 348.034 
2008 7.287 26.371 11.516 37.817 74.656 51.680 23.083 26.033 13.735 25.784 34.893 18.150 1.904 352.909 
2009 7.226 26.886 11.654 38.332 75.683 52.536 23.431 26.278 13.893 26.148 35.231 18.381 1.933 357.612 
2010 7.168 27.391 11.784 38.828 76.683 53.371 23.774 26.496 14.041 26.502 35.533 18.598 1.964 362.134 
2011 7.114 27.884 11.908 39.306 77.656 54.182 24.111 26.686 14.179 26.846 35.798 18.800 1.997 366.467 
2012 7.062 28.365 12.025 39.763 78.601 54.970 24.441 26.849 14.307 27.177 36.025 18.987 2.032 370.604 
2013 7.013 28.832 12.134 40.200 79.516 55.732 24.765 26.983 14.425 27.497 36.213 19.159 2.069 374.538 
2014 6.966 29.285 12.236 40.616 80.400 56.468 25.081 27.089 14.533 27.805 36.362 19.314 2.108 378.262 
2015 6.921 29.723 12.330 41.010 81.253 57.178 25.390 27.165 14.630 28.099 36.472 19.453 2.149 381.770 
2016 6.878 30.144 12.416 41.381 82.073 57.860 25.691 27.211 14.716 28.381 36.542 19.575 2.192 385.058 
2017 6.836 30.548 12.495 41.730 82.859 58.513 25.983 27.228 14.791 28.649 36.571 19.679 2.238 388.120 
2018 6.796 30.935 12.565 42.056 83.611 59.138 26.268 27.215 14.854 28.903 36.560 19.767 2.287 390.953 
2019 6.757 31.302 12.627 42.358 84.328 59.734 26.543 27.172 14.907 29.143 36.508 19.836 2.338 393.554 
2020 6.719 31.650 12.681 42.637 85.009 60.300 26.809 27.100 14.949 29.369 36.416 19.888 2.392 395.919 

Fonte: SHS 
A ilustração a seguir apresenta as faixas de aumento do número de habitantes por setor censitário, possibilitando a 

identificação das áreas onde há maior volume de adensamento populacional, áreas estagnadas e áreas com decréscimo. 
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Figura 125 Aumento do número de habitantes por setor por faixa de crescimento 
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A seguir serão apresentados os Cenários 1, 2 e 3 propostos neste prognóstico 
ambiental para o município de Bauru. 

18.1.4. ESTÁGIO 1 
O Estágio 1 é caracterizado por um Cenário de Degradação Ambiental, onde os 

impactos previamente identificados no município. Estes impactos são derivados da 
evolução natural das áreas impactadas, considerando que nenhuma medida de controle 
ou recuperação tenha sido implementada. 

O prognóstico deve considerar impactos positivos e negativos que podem ocorrer 
nos meios físico, biótico e socioeconômico, no caso da implementação de ações ou 
ausência destas. 

Para o Cenário de degradação ambiental avançado consideram-se todos os 
processos de degradação ambiental observados no diagnóstico elaborado previamente e 
o estágio de evolução destes para o local de estudo. No presente prognóstico o estágio 
avançado de degradação ambiental poderá ser atingido se não forem implementadas as 
medidas de controle, ações mitigadoras, medidas preventivas e de conscientização da 
população sobre os aspectos identificados como críticos no município. 

Os aspectos críticos devem ser identificados pelo diagnóstico, porém a análise de 
sua evolução é fundamental, justificando a projeção da população elaborada, já que os 
impactos verificados no diagnóstico possivelmente sofrerão aumento a partir do 
crescimento populacional nos setores censitários onde estes ocorrem. 

As ilustrações a seguir apresentam a evolução dos indicadores desagregados do 
ISA – Indice de Salubridade Ambiental e o ISA Setores 2000 e 2020, considerando a 
população projetada para estes anos (Censo IBGE e PERH (2004-2007), 
respectivamente, conforme metodologia descrita no item anterior). 
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2000 2020 

 
Figura 126 Comparação Densidade 2000-2020 

Observa-se pelas ilustrações acima que o adensamento populacional estará concentrado nas áreas centrais, considerando o 
número de vazios urbanos a serem ocupados nestas áreas, as regiões afastadas do centro urbanizado possivelmente não terão 
aumento significativo de população. Com relação ao adensamento populacional deve-se levar em consideração os custos de 
implementação de infra-estrutura (água, esgoto, drenagem e coleta de resíduos, bem como energia elétrica) em locais distantes, a 
necessidade de prever medidas de controle de ocupação de áreas a serem protegidas, como áreas de interesse ambiental, histórico, 
cutural, áreas próximas à corpos d’água, etc. 
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2000 2020 

 
Figura 127 Comparação ISA Setores 2000-2020 

O Índice de Salubridade Ambiental calculado para 2000 e para 2020 observado nas ilustrações acima demonstram o 
agravamento dos impactos na maioria dos setores censitários, não havendo nenhum setor com melhorias. Os únicos setores que 
não tiveram piora significativa, continuando com índice entre 85 e 100% de satisfação para o ISA SetoresSHS estão localizados na 
área central do município, atendida por todos os equipamentos urbanos necessários à adequada qualidade de vida da população. 
Observa-se ainda pela ilustração referente ao ISA 2020 que os setores censitários mais distantes do centro sofreram piora mais 
expressiva, passando a constituir o rol de setores com índice insatisfatório, passando de 18 para 252 setores classificados com 
índice abaixo de 70%). 
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Figura 128 Comparação ISA Abastecimento de Água 2000-2020 

O abastecimento de água irregular ou ineficiente irá atingir em 2020 grande parte da população, nas áreas do entorno da área 
mais central e principalmente os setores censitários distantes do centro urbanizado. Deve-se levar em consideração a estagnação 
da rede implementada caso não sejam realizadas obras de extensão, ampliação da capacidade e implementação de novas redes 
em conformidade com o crescimento populacional em algumas áreas. Este cenário desconsidera totas as medidas que poderiam 
atenuar os impactos, revelando a evolução destes com relação apenas ao aumento da população nos setores censitários e 
recalculando os indicadores componentes do ISA. 
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Figura 129 Comparação ISA Esgoto Sanitário 2000-2020 

O indicador de coleta de esgoto sanitário acompanha a evolução do indicador de abastecimento de água, sendo que as 
populações classificadas como insatisfatórias concentram-se em maior proporção nas áreas distantes do centro. Assim como 
explicitado no ISA Abastecimento de Água, ressalta-se que este cenário não considera a possibilidade de ampliação de redes ou 
implementação de medidas de melhoria, revelando apenas como seria a evolução do índice no caso do aumento populacional nos 
setores censitários definidos pelo censo IBGE 2000. 
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Figura 130 Comparação ISA Coleta de Resíduos Sólidos 2000-2020 

Este indicador também acompanha a evolução conforme descrito para os indicadores de abastecimento de água e e coleta de 
esgoto sanitário. Este indicador teve piora acentuada em diversos setores devido a descosideração do atendimento à população 
adicional em 2020, já que neste cenário considerou-se que o município não seria contemplado com nenhuma medida de melhoria. 
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Figura 131 Comparação ISA Socioeconômico 2000-2020 

Com relação ao indicador socioeconômico não foram considerados os índices desagregados de projeção relacionados à 
educação e renda como realizado em 2000 para o ano de 2020, assim como nos demais indicadores foi acrescido em cada setor a 
população projetada e recalculado o índice de salubridade referente aos indicadores desagregados. Observa-se que poucos setores 
manteriam-se na classe satistatória para este indicador, sendo que o índice insatisfatório abrange cerca de 93% do total. 



                                                                                                                

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

417

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

2000 2020 

 
Figura 132 Comparação ISA Controle de Vetores 2000-2020 
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2000 2020 

 
Figura 133 Comparação ISA Achatina Fulica 2000-2020 
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2000 2020 

 
Figura 134 Comparação ISA Erosão 2000-2020 
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Quadro 206 Projeção da População em risco por impactos identificados pelo ISA 
SetoresSHS 

Indicador (Insatisfatório) 2000 2020 
ISA SETORESSHS 163.555 228.575 
Água 61.185 90.623 
Esgoto 67.249 97.996 
Resíduos Sólidos 66.548 97.191 
Sócio-Econômico 290.125 375.436 
Controle Vetores 133.556 185.143 
Achatina Fulica 181.817 236.664 
Erosão 63.702 92.598 

Fonte: SHS 
Considerando os dados da projeção e as análises referentes aos indicadores ISA – 

Índice de Salubridade Ambiental aplicados para o município de Bauru para os anos de: 
• 2000, com dados do Censo IBGE sobre população, número de domicílios, 

renda, educação e outros dados com relação à ocorrência de processos 
erosivos e de vetores de doenças (incluindo o Achatina Fulica); e  

• 2020, com dados populacionais projetados conforme metodologia 
previamente apresentada utilizados para previsão ainda que superficial de 
como seria a evolução dos impactos diagnosticados no município caso não 
houvesse implementação de nenhuma medida de controle ou de 
manuteção dos níveis aferidos no ano de 2000. 

Observa-se que o quadro de degradação devido à evolução progressiva e 
expressiva dos impactos diagnosticados em Bauru levaria o município à um estado de 
salubridade ambiental extremamente preocupante. Deve-se atentar para o fato de que 
está estimativa de população em risco por cada indicador proposto no ISA SetoresSHS 
podem ser e serão afetados por diversos outros aspectos não considerados neste estudo, 
acarretando em distorções tanto benéficas quanto maléficas à ocorrência dos impactos. 
Desta forma, ressalta-se que apesar de ser apenas uma aproximação muitos dos 
problemas identificados neste cenário tem possibilidade de ocorrência e ainda que sejam 
chances pequenas, deve-se considerar a necessidade de previsão de medidas para 
controle e recuperação das áreas e proteção da população em risco. 

A seguir serão apresentados algumas das conseqüências e possíveis causas e/ou 
soluções que poderiam ocorrer considerando os resultados da projeção para 2020. As 
medidas expostas no decorrer deste capítulo não devem ser consideradas como 
propostas para mitigação dos problemas, mas sim recomendações breve sobre um 
caminho a seguir na busca por melhores condições ambientais e de qualidade de vida 
frente aos impactos diagnosticados. As medidas que irão compor as recomendações 
serão apresentadas nos cenários 2 e 3 e posteriormente em capitulo pertinente. 

a) Processos Erosivos 
A ocorrência de processos erosivos identificadas no município de Bauru, conforme 

mostra o ISA – Setores com relação ao indicador de erosão (I er), está concentrada na 
área urbanizada do município e sua ocorrência deve-se a uma combinação de fatores que 
fogem ao controle antrópico, como o clima e tipo de solo. Contudo, levando em 
consideração a existência dos aspectos inerentes ao meio ambiente que determinam os 
fenômenos erosivos no planejamento das estruturas urbanas construídas podem-se 
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atingir bons resultados. 
Os prejuízos com a expansão dos processos erosivos nas áreas urbanas, por 

exemplo, são verificados tanto sob aspectos ambientais, como socioeconômicos. As 
áreas urbanas identificadas com ocorrência de fenômenos erosivos foram classificadas 
pelo grau de prioridade ou criticidade, conforme características explicitadas a seguir: 
• Alta: 

São boçorocas de grande porte ou que possuem grandes dimensões. Apresenta 
evolução acelerada remontante e nas laterais; transporte de sedimentos diretamente para 
as drenagens, áreas densamente ocupadas, expondo a riscos obras públicas e moradias. 
• Média: 

São boçorocas que estão em atividade erosiva lenta, onde já existem algumas 
obras de controle; em alguns casos apresentam moradias no entorno da erosão; 
apresenta transporte de sedimentos para drenagens. Uma estação chuvosa mais intensa 
pode levar a uma rápida evolução. 
• Baixa: 

Estas erosões são ravinas ou boçorocas parcialmente estabilizadas ou com alguma 
obra de estabilização; baixa atividade erosiva. Não possuem, em geral, grande 
contribuição para impactos nos recursos hídricos. 

O 207 apresenta as principais características das erosões (dimensões e criticidade) 
e o nome correspondente conforme Almeida Filho, compatibilizando-as com os setores 
censitários e o indicador de erosão calculado para o município de Bauru. 
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Quadro 208 Características Gerais das Erosões 

Nº Código Setor I.er 
Dimensões (m) 

Nome da Erosão CriticidadeComp. Profund. Larg.

1 350600305000394 50% 200,0 5,0 15,0 Pousada da Esperança I Alta 
2 350600305000355 39% 300,0 5,0 15,0 Pousada da Esperança II Alta 
3 350600305000323 13% 1.000,0 10,0 50,0 CESP Média 
4 350600305000326 27% 400,0 6,0 30,0 Vila São Paulo Alta 
5 150,0 6,0 25,0 Conjunto Habitacional 2000 Alta 
5 350600305000327 7% 
6 350600305000397 48% 500,0 5,0 16,0 Quinta da Bela Olinda Média 
7 70,0 6,0 4,0 Núcleo Popular-Quinta da Bela 

Olinda 
Baixa 

8 350600305000416 64% 150,0 5,0 20,0 Conjunto Habitacional I Alta 
9 350600305000349 27% 500,0 5,0 15,0 Conjunto Habitacional 16 Baixa 
10 350600305000314 50% 120,0 6,0 10,0 COHAB- Fepasa Baixa 
11 350600305000272 54% 200,0 5,0 15,0 COHAB- Eucaliptos Baixa 
12 350600305000122 11% 600,0 8,0 36,0 Jardim da Grama IBC Alta 
13 240,0 4,0 15,0 Jardim  Grama FEPASA Baixa 
14 350600305000121 58% 120,0 5,0 15,0 Jardim Grama Tapeçaria Chic Média 
15 350600305000126 21% 230,0 6,0 25,0 Santa Edwirges Alta 
16 350600305000128 36% 300,0 4,0 14,0 Vânia Maria Média 
17 350600305000089 33% 200,0 6,0 20,0 Parque União Baixa 
18 350600305000228 7% 800,0 7,0 20,0 São Geraldo Alta 
19 350600305000209 17% 1.000,0 10,0 25,0 Jardim Guilherme Alta 
20 350600305000162 15% 450,0 4,0 25,0 Vila Ipiranga Alta 
21 350600305000305 56% 200,0 3,0 4,0 Ouro Verde Baixa 
  350600305000306 37% 
22 350600305000204 53% 150,0 5,0 30,0 Clube do Recreio da Prefeitura Média 
23 350600305000157 72% 70,0 3,0 4,0 Jardim Sul Média 
  350600305000203 68% 
24 350600305000202 19% 600,0 13,0 30,0 Jardim América Baixa 
25 350600305000301 75% 4,0 1,0 3,0 Praça Palestina Alta 
26 350600305000295 42% 300,0 6,0 10,0 Horto Florestal Média 
27 350600305000426 6% 150,0 5,0 16,0 Jardim das Orquídeas Baixa 
28 800,0 15,0 30,0 Parque Bauru Alta 
29 350600305000398 42% 500,0 4,0 18,0 Distrito Industrial Baixa 
30 570,0 6,0 10,0 Otávio Rasi Média 

Fonte: adaptado Almeida Filho (2000) 
A partir deste quadro é possível identificar quais as erosões prioritárias para 

previsão de medidas de recuperação e contenção do processo, por do grau de criticidade 
caracterizado pelo estudo de Almeida Filho (2000) e o valor do indicador obtido segundo a 
metodologia do ISA. 

O Quadro 209 mostra as características dos Setores Censitários correspondentes 
aos locais onde foram identificados processos erosivos, de acordo com dados do IBGE, 
utilizados na elaboração do ISA SetoresSHS. 
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Quadro 209 Caracterização dos Setores correspondentes às erosões 

Nº Código Setor ISA 
Setores

Área 
(km²) Tipo de Setor População

1 350600305000394 50% 0,39 Comum ou não especial 843 
2 350600305000355 39% 0,40 Comum ou não especial 748 
3 350600305000323 13% 1,21 Comum ou não especial 991 
4 350600305000326 27% 1,18 Comum ou não especial 530,00 
5 
5 350600305000327 7% 0,03 Esp. aglomerado subnormal 235 
6 350600305000397 48% 3,37 Comum ou não especial 740,00 
7 
8 350600305000416 64% 2,81 Comum ou não especial 130 
9 350600305000349 27% 0,34 Comum ou não especial 1291 

10 350600305000314 50% 0,15 Comum ou não especial 1250 
11 350600305000272 54% 0,54 Comum ou não especial 1284 
12 350600305000122 11% 0,47 Comum ou não especial 815 
13 
14 350600305000121 58% 0,43 Comum ou não especial 562 
15 350600305000126 21% 0,11 Comum ou não especial 398 
16 350600305000128 36% 0,25 Comum ou não especial 666 
17 350600305000089 33% 0,26 Comum ou não especial 727 
18 350600305000228 7% 0,12 Comum ou não especial 929 
19 350600305000209 17% 0,83 Comum ou não especial 380 
20 350600305000162 15% 0,16 Comum ou não especial 722 
21 350600305000305 56% 0,13 Comum ou não especial 1160 

350600305000306 37% 0,02 Esp. aglomerado subnormal 284 
22 350600305000204 53% 1,72 Comum ou não especial 753 
23 350600305000157 72% 3,57 Comum ou não especial 1006 

350600305000203 68% 0,15 Comum ou não especial 176 
24 350600305000202 84% 0,73 Comum ou não especial 873 
25 350600305000301 75% 0,18 Comum ou não especial 721 
26 350600305000295 42% 0,34 Comum ou não especial 645 
27 350600305000426 6% 32% Comum ou não especial 826 
28 
29 350600305000398 42% 298% Comum ou não especial 64 
30 

Fonte: ISA Setores – SHS 
A Figura 135 apresenta os setores censitários onde foram detectados processos 

erosivos e a hidrografia principal do município, sendo que, conforme observado na 
legenda a seguir, os rios estão diferenciados por cores em relação à sub-bacia 
correspondente. 
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Figura 135 Locais de ocorrência de Erosões em Bauru em relação aos recursos 

hídricos existentes 
A partir da ilustração acima é possível verificar que a ocorrência de fenômenos 

erosivos no município de Bauru está extremamente relacionada aos corpos d’água 
existentes na área urbana e a falta de planejamento do sistema de drenagem das águas 
pluviais e da ocupação e uso do solo urbano. 

Observa-se que alguns dos processos erosivos identificados, caracterizados pela 
alta criticidade, possuem evolução rápida e impõem risco à população, às obras públicas 
e ao meio ambiente, principalmente devido ao carreamento de sedimentos para o sistema 
de drenagem e consequentemente para corpos d’água. As demais erosões identificadas 
no estudo de Almeida Filho (2000) possuem processo mais lento e menor impacto, já que 
possuem medidas de controle instaladas. 

A identificação e caracterização das erosões por grau de criticidade colaboram na 
priorização da implementação de ações para recuperação ou contenção destes 
fenômenos, bem como na previsão dos possíveis impactos. 

A seguir serão apresentadas algumas das principais erosões cadastradas em 2000, 
consideradas como de alta prioridade e que foram consideradas no ISA – Setores 
(Indicador Especifico para Erosões do município de Bauru) estão localizadas nos bairros 
caracterizados a seguir: 
• Jardim da Grama – IBC (Erosão número 12 – Setor Censitário 350600305000122): 
erosão caracterizada por formação de boçoroca devido ao aumento do escoamento 
superficial das águas de área ocupada à montante. Esta erosão é antiga no município de 
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Bauru e já foram implementadas medidas de controle como canalização, escada 
hidráulica para dissipação de energia etc. Contudo, os aterros realizados foram 
constituídos de resíduos inertes da construção civil, e esta prática tem sido condenada 
pela possibilidade de ocorrência de vetores de doenças devido a presença de matéria 
orgânica e outros materiais misturados aos inertes que atraem roedores e insetos.  

Como verificado anteriormente uma das causas do início deste processo erosivo foi 
a ocupação urbana desordenada, impermeabilizando o solo e sistema de drenagem 
ineficiente ocasionando o aumento do escoamento superficial das águas pluviais nas 
regiões de montante. 

De acordo com Almeida Filho (2000), a solução definitiva para esta erosão é a 
implantação de sistema complementar até o córrego do Sobrado e a manutenção 
periódica do sistema como um todo. 

Ressalta-se que o descaso na manutenção das obras já implementadas ou a 
ausência da finalização destas para que o sistema de contenção do processo de forma 
adequada pode ocasionar desde a destruição total ou parcial das estruturas implementas 
até o aumento do processo erosivo na área, acarretando em maiores perdas físicas, 
econômicas, ambientais e sociais. 
• Pousada da Esperança I (Erosão 1 – Setor Censitário 350600305000394) e Pousada 
da Esperança II (Erosão 2 – Setor Censitário 350600305000355): esta erosão também é 
considerada como conseqüência da urbanização da bacia de contribuição. Na década de 
80 houve o aterro do local com resíduos domésticos e hospitalares. Este aterro foi 
executado sem a observação dos problemas ambientais decorrentes. A erosão está 
localizada próxima a cabeceira do córrego Pau d’alho e a disposição de resíduos nesta 
área pode contaminar tanto as águas superficiais quanto subterrâneas. 

Com a ausência de medidas adequadas para o controle do processo erosivo, este 
ressurgiu em poucos anos. Segundo Almeida Filho (2000), a área é ocupada e as erosões 
impõem risco aos moradores do local. 

Esta área deve ser cuidadosamente tratada, devendo-se prever coletores para o 
chorume do lixo doméstico e hospitalar depositado anteriormente, evitando maiores 
contaminações do Córrego Pau d’alho e das águas subterrâneas, bem como a construção 
de estruturas para contenção do processo. Com relação às famílias que se encontram 
residindo no local, recomenda-se que sejam deslocadas para área segura. 

Dentre os diversos prejuízos do descaso com as erosões, como esta verificada nos 
bairros Pousada Esperança I e II destaca-se: riscos às moradias do entorno e os 
moradores, contaminação das águas superficiais e subterrâneas, local propicio ao 
recebimento de resíduos que podem piorar o quadro de poluição/contaminação das águas 
e causas riscos à saúde pública. 
• Conjunto Habitacional Jardim Guilherme (Erosão 19 – Setor Censitário 
350600305000209): este processo teve inicio com o direcionamento indevido de águas 
pluviais do sistema de drenagem do bairro em referência acumulando o volume escoado 
na cabeceira do córrego Sobrado. 

Almeida Filho (2000) propôs a continuidade do sistema de drenagem subterrânea, 
construção de diques de terra com vertedor tipo cachimbo ao longo do processo erosivo. 

Caso não sejam implementadas estas ações ou outras, como as que serão 
propostas nos cenários abaixo, o processo erosivo poderá evoluir de forma a prejudicar 
moradores do bairro próximo, bem como a qualidade das águas do Córrego do Sobrado, 
além de ocorrer o aumento da extensão e do volume erodido a cada evento crítico de 
chuva. 
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• Santa Edwiges (Erosão 15 – Setor Censitário 350600305000126): bairro locado em 
área de alta suscetibilidade à erosão, com sistema viário inadequado e ausência de 
sistema de drenagem, constatou-se processos erosivos nas principais ruas do 
loteamento, ainda não pavimentadas. 

Caso não sejam tomadas providencias para conter o processo erosivo neste bairro, 
as ruas onde se identificaram o fenômeno irão progredir até erosões de grande porte, 
comprometendo, sobretudo as moradias existentes. 
• Jardim Geraldo (Erosão 18 – Setor Censitário 350600305000228): o sistema de 
drenagem da área densamente ocupada a montante lança as águas pluviais 
indevidamente neste bairro, acarretando em processo erosivo de grande porte. A tentativa 
de contenção desta erosão foi realizada com aterro utilizando resíduos sólidos e terra, 
contudo não houve planejamento adequado e as obras implementadas (tubulação e 
camalhões) foram destruídas pelo volume de água. 

A evolução natural deste processo erosivo que já se encontra em proporções muito 
grandes pode acarretar problemas ainda maiores, a perda de estruturas verificada no 
passado deve ser evitada por meio de medidas adequadas e implementação e 
manutenção de estruturas que suportem o volume de águas escoado na área. Os danos 
verificados até o momento vão além dos aspectos ambientais e sociais, prejuízos danos 
econômicos ao município. 
• Vila Ipiranga (Erosão 20 – Setor Censitário 350600305000162): mais uma vez a 
erosão teve início devido a ocupação desordenada na bacia de contribuição deste bairro. 
O principal aspecto observado neste bairro, e que justifica a preocupação com sua 
recuperação, é a proximidade de moradias nos limites da erosão. Obras de contenção 
realizadas em 1989 foram eficazes por um tempo, contudo não foram suficientes para os 
eventos chuvosos de maior intensidade ocorridos em 1999. 

Observa-se que a cada evento pluviométrico crítico poderá ocorrer pioras 
significativas no local, impondo risco aos moradores da área e maiores prejuízos ao meio 
ambiente e problemas socioeconômicos. 
• Parque Bauru (Erosão 28 – Setor Censitário 350600305000426): é a maior erosão 
ocorrida no Estado de São Paulo, destruindo moradias e obras públicas no município de 
Bauru. Já foram implementadas diversas obras no local, desde 1993, contudo em 2000 
Almeida Filho identificou a evolução desta erosão de jusante para montante. As 
recomendações dadas na ocasião foram: refazer o dreno em forma de espinha de peixe, 
aterramento em curvas de nível e revegetação do local, e manutenção periódica das 
obras. 

A ausência de medidas de contenção deste processo erosivo identificado de jusante 
para montante poderá acarretar no retrocesso de toda a erosão que havia no local 
anteriormente, ocasionando além de perdas significativas de qualidade sob aspectos 
ambientais, prejuízos econômicos, pois todas as estruturas já construídas poderiam ser 
perdidas. 
• Conjunto Habitacional I (Erosão 8 – Setor Censitário 350600305000416): processo 
erosivo recente, que culminou na destruição do sistema de drenagem implementado no 
local. Segundo Almeida Filho(2000), não havia medidas de controle adotados, apenas 
monitoramento da defesa civil para evitar risco aos moradores do local. 

Apesar de aparentemente recente o processo é de grande porte, e como em outros 
locais identificados no município de Bauru, teve ocorrência desencadeada pela 
implementação de sistema de drenagem inadequadamente no bairro em questão. A 
evolução desta erosão impõe risco aos moradores do local, além de todos os outros 
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prejuízos sociais, econômicos e ambientais citados até o presente momento nos demais 
bairros. 
• Praça Palestina (Erosão 25 – Setor Censitário 350600305000301): erosão controlada 
no passada que voltou a ocorrer devido à eventos de chuvas críticos e conseqüente 
rompimento do sistema de galerias, devido à corrosão do tubo corrugado. 

A evolução deste processo erosivo poderá acarretar no rompimento gradativo das 
galerias instaladas no local, acarretando em prejuízos socioeconômicos e ambientais. 
• Vila São Paulo - Vila Ivone (Erosão 4 – Setor Censitário 350600305000323 e 
350600305000326): o processo erosivo desta área impõe risco às moradias de uma 
favela localizada na lateral esquerda da erosão e duas ravinas identificadas na lateral 
direita são alimentadas por esta erosão. O processo teve início devido ao escoamento 
das águas superficiais do sistema de drenagem da Rodovia SP-321. 

Os riscos da evolução desta erosão abrangem moradias, a própria Rodovia e linhas 
de transmissão existentes no local. 
• Conjunto Habitacional 2000 (Erosão 5 – Setor Censitário 350600305000326): 
processo erosivo decorrente de sistema de drenagem implantado no próprio bairro, que 
não contempla medidas de controle. 

Verificaram-se danos às galerias implementadas e caso não sejam implementadas 
medidas de contenção o processo erosivo poderá por em risco moradores da região, além 
de todos os prejuízos sociais e econômicos previamente citados. 

No cálculo do ISA para 2020, observa-se que os locais afetados pelos processos 
erosivos poderão colocar em risco um número de pessoas muito superior ao verificado 
em 2000, cerca de 30.000 pessoas a mais poderão estar residindo em áreas com 
processo erosivo instalado. 

Além disto, devido à grande suscetibilidade do solo e outras características 
propicias ao desenvolvimento destes fenômenos poderão ocorrer novos processo 
erosivos em áreas onde não haviam sido diagnosticadas nenhuma ocorrência no ano de 
2000. Desta forma, como a projeção considera apenas o crescimento populacional não foi 
contemplada a possibilidade de novas ocorrências em locais potencialmente vulneráveis. 

Por meio das características descritas com relação às erosões de alta prioridade, 
conforme diagnosticado por Almeida Filho (2000), é possível prever como ocorrerá a 
evolução destas ao longo do tempo, caso não sejam tomadas as devidas providencias de 
contenção e a execução e manutenção corretas das estruturas e medidas 
implementadas. 

 
b) Saneamento e Saúde Pública 
A infra-estrutura nos bairros do município de Bauru, como visto no item anterior, 

referente à processos erosivos, é precária e muitas vezes implementada de forma 
inadequada às características naturais da região, desconsiderando, por exemplo, a 
suscetibilidade do solo a erosão e a alta pluviosidade. 

Dentre os sistemas de saneamento, componente da infra-estrutura urbana, 
destacam-se, o sistema de drenagem urbana, causador de inúmeros fenômenos de 
erosão nas áreas urbanizadas do município, o atendimento por rede de abastecimento de 
água e esgoto que reduzem os riscos de contaminação por doenças de veiculação hídrica 
e a coleta regular dos resíduos que impede o despejo destes em locais impróprios, 
indiretamente reduzindo o risco de propagação de vetores e contaminação do solo e da 
água (superficial e subterrânea). 
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O município possui sistema de drenagem sendo operado por terceiros, e não possui 
sistema implementado por meio de planos adequados, o que dificulta a previsão das 
conseqüências do lançamento dos volumes de água pluvial coletados em áreas, 
normalmente, desprovida de meios para recebê-la. 

A execução dos sistemas de drenagem, como galerias para afastamento das águas 
pluviais, sem o acompanhamento de um Plano de Drenagem coerente com a realidade do 
município, em áreas despreparadas podem aumentar o número de locais com processo 
erosivo de grande porte. Elevando também os riscos à população e suas moradias, ao 
meio ambiente (qualidade dos corpos d’água receptores destas águas), e prejuízos 
financeiros ao município que continua construindo obras e estruturas ineficientes de 
contenção das águas pluviais que são rapidamente destruídas pelas chuvas e erosões. 

Com relação aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o 
ISA identificou alguns setores censitários dentro da área urbanizada no município que não 
são atendidos por estes serviços básicos de saneamento. Deve-se verificar 
cuidadosamente qual o número de pessoas afetadas em cada um destes setores e 
elaborar estudo de viabilidade da implementação da rede nestes locais. 

A ausência de saneamento básico pode ocasionar riscos à saúde pública, sendo 
que diversas doenças são ocasionadas por vetores de veiculação hídrica, como 
amebíase, giardíase, gastroenterite, febres tifóide e paratifóide, hepatite infecciosa e 
cólera. 

Com relação aos resíduos sólidos foram identificados pelo ISA – Índice de 
Salubridade Ambiental, alguns setores censitários que não são atendidos pelo serviço de 
coleta, no total de 25. Destes setores alguns se encontram dentro da área urbanizada do 
município, caracterizando uma falha no sistema de roteirização da coleta. As lacunas 
encontradas nestes setores podem ser facilmente preenchidas por meio da reestruturação 
do roteiro de coleta para atendimento dos moradores. 

A ausência de coleta dos resíduos sólidos pode ocasionar diversos problemas 
relacionados à saúde pública, bem como à drenagem urbana, sendo que os resíduos 
lançados nas ruas são arrastados pelas águas pluviais até as bocas-de-lobo, por 
exemplo, prejudicando o extravasamento das águas e consequentemente causando a 
inundação de alguns pontos. 

As águas pluviais neste caso também se caracterizam como meio de transporte dos 
contaminantes tanto de corpos hídricos como agentes nocivos à saúde humana. 

Os setores identificados como carentes sob aspectos de coleta dos resíduos sólidos 
domésticos no município de Bauru localizados em áreas afastadas do centro urbanizado e 
que possuem baixa densidade populacional também devem ser atendidos pelo serviço, 
ainda que de forma diferenciada dos demais, devido à localização. Nestes bairros, onde 
normalmente são observados ausência de infra-estrutura de saneamento por completo, 
os moradores estão ainda mais vulneráveis às doenças de veiculação hídrica citadas 
anteriormente, e o meio ambiente devido à disposição inadequada destes sobre o solo, ou 
mesmo lançamento de dejetos em corpos d’água próximos. 

Os resíduos coletados no município são destinados ao aterro sanitário, contudo este 
está praticamente saturado, sendo necessária sua ampliação ou mesmo estudo de 
alternativas para destinação dos resíduos para outra área. 

A disposição inadequada dos resíduos tanto em áreas que não são atendidas pelo 
serviço, como em um aterro cuja eficiência torna-se duvidosa após sua saturação pode 
ocorrer a infestação por vetores de doenças como a leptospirose, leishmaniose, dengue e 
esquistossomose. No município de Bauru foram identificados alguns setores censitários 
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com incidência destes vetores e pessoas infectadas pelas doenças causadas por estes. 
Observa-se pelos setores relacionados ao abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos relacionados ao indicador de controle de vetores, ocorre 
sobreposição de indicadores classificados como insatisfatório apenas em alguns poucos 
setores. Com relação aos 17 setores que foram identificados como Insatisfatórios para o 
ISA Setores, por exemplo, apenas 2 obtiveram classificação do Indicador de Controle de 
Vetores nesta classificação. 

Os sistemas de abastecimento de água, coleta de esgoto e de resíduos sólidos 
observados para o ano de 2020, considerando o aumento populacional nos setores 
censitários identificados no Censo IBGE 2000, conforme apresentado anteriormente, 
revelam crescimento significativo da demanda por estes serviços em diversas áreas, com 
destaque para áreas distantes do centro urbanizado que irão constituem-se em potenciais 
receptores de incremento populacional, e as áreas próximas ao centro, consideradas 
áreas em expansão. 

Na zona consolidada, centro do município a demanda é menor e verifica-se que é 
nesta área onde concentram-se os setores com melhores índices de salubridade 
ambiental. 

A partir destas verificações, ainda que a projeção dos índices futuros sejam 
superficiais, é possível prever a necessidade de ampliação das redes de abastecimento 
de água e coleta de esgoto, bem como o aumento do atendimento do sistema de coleta 
de resíduos sólidos para conter os problemas decorrentes da ausência destes serviços. 

Contudo, a população em risco devido à ausência dos serviços de saneamento 
sofrerão aumento significativo, como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 16 Compação da população total em risco com relação aos indicadores de 

Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Coleta de Resíduos Sólidos 
 
c) Uso e Ocupação do Solo Urbano 
O solo urbano é ocupado por áreas urbanas consolidadas e áreas urbanas em 

expansão. De acordo com o Diagnóstico da Situação do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos de Bauru as principais características das áreas urbanas consolidadas são: 
impermeabilização excessiva do solo com ocupações de baixadas que concentram as 
águas pluviais e ocorrência de estrangulamentos no sistema de drenagem. As áreas em 
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expansão são caracterizadas por parcelamentos de solo efetuados sem planejamento e 
implementação adequados da infra-estrutura necessária, bem como por movimentos de 
terra e desnudamento do solo, ocasionando processos erosivos deste laminar até 
boçorocas. 

A Figura 136 apresenta os locais com ocupações especiais, de acordo com 
classificação e identificação do IBGE. As áreas irregularmente ocupadas são 
denominadas subnormais e estão identificadas pela cor amarela no mapa. Como é 
possível observar a ocorrência destas áreas é predominantemente nas proximidades e 
margens de corpos d’água, estando as populações diretamente afetadas pelos eventos 
críticos de inundação, e pela qualidade da água das águas. 

 
Figura 136 Ocorrência de Setores Censitários Especiais em relação á Hidrografia 

principal 
Observou-se também, a partir do diagnóstico, que o município de Bauru possui 

diversas áreas caracterizadas como vazios urbanos, devido ao espalhamento sem 
planejamento da área urbanizada. O quadro a seguir apresenta faixas de densidade 
populacional no município demonstrando a ocorrência de valores extremos de ocupação, 
como vazios e áreas densamente ocupadas, e a distribuição do número de setores, 
população correspondente e área total ocupada pelos setores em cada faixa. 
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Quadro 210 Densidade Populacional por faixas e caracterização 

Faixas de Densidade Número de 
Setores por Faixa População Área Densidade média

<100 17 1591 48,29 32,95 
100<x<500 18 6533 21,53 303,43 

500<x<1000 9 6205 8,75 709,11 
1000<x<3500 97 61319 27,00 2271,16 
3500<x<5000 76 50602 12,12 4173,76 

5000<x<15000 237 181858 25,80 7048,39 
15000<x< 50000 1 284 0,02 16329,35 
50000<x< 150000 2 700 0,01 113067,36 

> 150000 4 1519 0,01 205325,76 
 
Os setores censitários correspondentes à faixa com densidade inferior à 100 

habitantes por km² são descritos pelo IBGE como áreas não urbanizadas, urbanizadas 
porém isoladas ou áreas rurais exclusive aglomerado urbano, sendo que das 17 áreas 
identificadas apenas 4 estão caracterizadas como área urbanizada. 

A faixa superior de 100 a 500 hab/km² é predominantemente ocupada por setores 
urbanizados e alguns setores de área urbanizada isolada, e apenas uma área 
considerada rural. As demais faixas são compostas totalmente por áreas urbanizadas, 
segundo descrição do IBGE. 

Os vazios urbanos podem estar localizados preponderantemente nas áreas 
urbanizadas com baixa densidade populacional, ou seja, entre as faixas de 100 a 500 
hab/km² e de 500 a 1000 hab/km². 
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Gráfico 17 Percentual de População e Área do total por Faixa de Densidade 
Populacional 

As áreas com maior ocupação são setores censitários, com densidade superior a 
15.000 hab/km² somando apenas 7 setores censitários, localizados dentro de outros 
setores, sendo caracterizados por quadras, sendo que os bairros correspondentes são: 
Jardim Bela Vista, Parque Camélias, Vila Engler e Jardim Vitória. 
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As áreas com baixa ocupação observadas pelo mapa com setores censitários são 
predominantemente distantes do centro urbanizado, caracterizados por grandes áreas e 
pequena urbanização, ou áreas de expansão da urbanização, distritos industriais e por 
sua proximidade com corpos d’água, que denotam ocupação irregular. Alguns dos bairros 
onde estes setores estão localizados estão descritos a seguir: 
• Vila Independência 
• Vila Dutra 
• Jardim TV 
• Jardim Ouro Verde 
• Paineiras 
• Núcleo Gasparini 
• Parque Paulista 
• Jardim Tivoli  
• Parque das Nações 
• Jardim Guadalajara 
• Parque Sábias 
• Parque Samburá 
• Vila Silvestre 

• Vale do Igapó 
• Centro (confluência entre os rios da 
Grama e da Forquilha) 
• Quinta da Bela Olinda 
• Jardim Tangarás 
• Jardim Colonial 
• Nicéia 
• Santos Dumont 
• Vila Aviação 
• Manschester 
• Jardim Bela Vista 
• Distritos Industriais I e II.
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Outro fato que deve ser considerado com relação aos vazios urbanos são 
utilizados inadequadamente para disposição de resíduos inertes, como os resíduos 
da construção civil. E dentre estes resíduos fatalmente serão encontrados outros 
tipos de dejetos, incluindo matéria orgânica, resíduos domésticos etc. 

A disposição desta mistura de resíduos em terrenos baldios cria uma situação 
favorável à ocorrência de vetores de doenças, aumentando a incidência de agravos 
de leishmaniose, leptospirose, dengue, etc. 

A causa principal deste problema está relacionada à ausência de consciência 
dos moradores do entorno dos terrenos baldios e edificações abandonadas. A 
fiscalização e os incentivos por parte do poder público também é essencial, para 
que os proprietários cuidem adequadamente destes locais, impedindo o despejo 
dos resíduos e executando serviços de manutenção para evitar a proliferação dos 
vetores. 

O planejamento urbano do município deve considerar a existência dos vazios 
urbanos e propor medidas para evitá-los, pois, além dos problemas citados até o 
momento, estas áreas são utilizadas na especulação imobiliária onerando os 
imóveis nas áreas urbanizadas e consequentemente incentivando a procura por 
loteamentos cada vez mais distantes ou a ocupação de áreas irregulares, próximas 
aos corpos d’água. 

Estas ocupações subnormais não possuem infra-estrutura de saneamento, 
como pode ser observado na ilustração a seguir, a coleta de esgoto com piores 
valores no Indicador componente do ISA corresponde às áreas ocupadas 
irregularmente. 

 
Figura 137 Ocupações Urbanas Subnormais x Indicador de Esgoto Sanitário 
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Considerando que a população residente nos setores censitários pouco 
ocupados e distantes do centro urbanizado, segundo o censo 2020 aumente, 
crescerão também o número de pessoas com nível de atendimento por serviços de 
saneamento precários, aumentando os custos de implementação destes benefícios 
devido ao espalhamento da malha urbana. Este fato poderá ser justificado pela 
especulação imobiliária nas áreas centrais e continuidade dos vazios urbanos. 

A projeção para população em 2020 elaborada para este prognóstico 
considerou algumas características do Plano Diretor Participativo de Bauru, e desta 
forma, utilizou parâmetros para determinação da taxa de crescimento anual por 
zona, sendo que estas características referem-se à situação atual da zona e à 
situação desejada, ou seja, considerando que seriam respeitadas algumas 
diretrizes propostas no referido documento. 

Estas ponderações podem ocasionar distorções sobre o real crescimento 
populacional dos setores censitários e respectivas zonas e setores de 
planejamento. Desta forma é necessário que se aprofunde os estudos acerca do 
vetor real de crescimento da população no município de Bauru, para que o 
planejamento proposto no Plano Diretor e demais documentos vindouros estejam 
coerentes com o contexto futuro. 

Contudo, pode-se afirmar que alguns setores apresentar-se-ão com 
densidade superior ou inferior devido às tendências naturais de crescimento, como 
por exemplo, o centro do município, assim como definido no Plano Diretor, sofrerá 
redução da população ao longo do tempo, pois a tendência é de ocupação do 
espaço pelo setor comercial e desocupação sob o aspecto residencial. 

 
d) Uso e Ocupação do Solo Rural 
A área rural do município de Bauru é ocupada predominantemente por 

pastagens, cerca de 70% do total da área. As matas e florestas, naturais e artificiais 
ocupam 15,5% deste território e 10% são cobertos por lavouras (permanentes, 
temporárias e de descanso). As terras inaproveitáveis do município na área rural 
perfazem 3,6% do total e as áreas produtivas que não são utilizadas apenas 0,1%. 

Uma dos principais culturas do município é a cana-de-açúcar que abrange 
mais de 10% do total da área, destacando-se também outras culturas como o milho, 
a laranja e o café. 

A característica preponderante no municipio de Bauru, tanto nas áreas rurais, 
quanto urbana, é a vulnerabilidade do solo à erosão. Este aspecto do solo da região 
determina também o empobrecimento deste para a agricultura, contudo podem ser 
previstas técnicas de uso e conservação do solo para contornar a situação e 
melhorar a produtividade. 

Dentre os problemas que podem ser destacados no município tem-se a 
cultura da cana-de-açúcar que ocupa grande parte de sua área rural agricultável, e 
por pastagens. O desenvolvimento de culturas como a cana em extensas áreas 
pode colaborar com o empobrecimento do solo, retirada da cobertura vegetal nativa 
para ampliação da área platada e consequentemente aumento de processos 
erosivos. A ampliação desta cultura também inibe a produção de culturas de 
subsistência ou para abastecimento do próprio município. 

As pastagens por sua vez colaboram na formação de sulcos no solo nos 
caminhos dos animais culminando também em processos erosivos. 

As erosões no meio rural causadas pela ocupação inadequada do solo, sem 
práticas conservacionistas e um manejo adequado, são responsáveis pela redução 
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do potencial agrícola e também pela poluição de corpos d’água que são assoreados 
e recebem o material carreado pelas águas pluviais ou pela ação do vento. 

Este material recebido pelos corpos d’água contem além do solo, que causa 
aumento da turbidez, resíduos de fertilizantes e agrotóxicos que podem causar 
poluição/contaminação química destas águas superficiais e até mesmo das águas 
subterrâneas. 

A qualidade da água nas áreas rurais é essencial tanto para subsistência de 
seus moradores, que não possuem rede de abastecimento em suas residências 
dado o afastamento da área urbana, quanto para a preservação da fauna aquática, 
equilíbrio do ecossistema e uso na agricultura. Deve atentar para o fato de que 
estas águas poderão ser utilizadas também para o abastecimento público em 
outras localidades e sua poluição poderá afetar os custos de seu tratamento. 

Como identificado no Diagnóstico, apenas 15,5% da área rural é composta 
por matas e florestas, identificando-se, por exemplo, áreas de matas ciliares em 
processo de degradação. Esse fato pode ocasionar diversos efeitos como: aumento 
do processo erosivo, assoreamento e poluição de corpos d’água, bem como danos 
à biodiversidade tanto da fauna quanto da flora. 

As matas ciliares e demais formações vegetais na área rural devem ser 
consideradas como corredores ecológicos para manutenção da biodiversidade nas 
áreas protegidas e ainda preservadas no local. 

O avanço da área urbanizada sobre a área rural também consiste em 
preocupação, verifica-se a incidência de ocupações por loteamentos sem infra-
estrutura devido a expansão urbana desordenada, sem o devido planejamento e 
com isso a redução das áreas agricultáveis. 

Em 1996, segundo estudo de Almeida Filho (2000) havia no município de 
Bauru 4 áreas com ocorrência de erosão em área rural. 

Os Setores de Planejamento Rural definidos pelo Plano Diretor Participativo 
do município de Bauru são: 
• A – Bacia do Córrego Campo-Novo;  
• B – Bacia do médio Rio Batalha; 
• C – Bacia do baixo Rio Batalha;  
• D – Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barra Grande;  
• E – Bacia do Água Parada de Baixo;  
• F – Bacia do alto Ribeirão Água Parada;  
• G – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Pau d’Álho e Córrego São 
Bento;  
• H – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Rio Verde e Córrego da 
Figueira;  
• I – Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: Córrego Boa Vista. 

Os dados obtidos sobre a projeção da população para o ano de 2020 
considera como população rural as mesmas áreas identificadas no Censo IBGE 
2000, ou seja, áreas isoladas e distantes do centro urbanizado e com baixa 
densidade populacional. 

O aumento da população observado nestas áreas não será significativo, 
como pode ser visto no quadro a seguir. Contudo, nas áreas rurais o principal 
problema não refere-se somente a taxa de ocupação futura, mas o uso e ocupação 
desta área com relação às áreas agricultáveis e a previsão de medidas e práticas 
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conservacionistas do solo para plantio de culturas existentes, pastagens, bem como 
a estruturação de medidas de controle da degradação das áreas florestadas ou 
com cobertura vegetal importante para a manutenção da qualidade dos corpos 
d’água, fauna e flora, como as matas ciliares e demais áreas protegidas. 

Quadro 211 Projeção da População Rural 2000-2020 
Situação 2.000 2.020 

Rural Exclusive Aglomerado 170 135 
Urbanizada Isolada 779 1.056 
Área não urbanizada 471 601 

Fonte: SHS 
e) Recursos Hídricos 
O município de Bauru está no limite entre duas bacias hidrográficas, 

denominadas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha, e desta forma, localiza-se em um divisor 
de águas, sendo caracterizado pela ocorrência de inúmeras nascentes. 

A ilustração a seguir apresenta alguns dos recursos hídricos existentes na 
área urbana do município. 

 
Figura 138 Corpos d’água e respectivas sub-bacias em Bauru 

A incidência de nascentes no município aumenta a necessidade de prever 
medidas de recuperação e proteção dos corpos d’água, para controle de aspectos 
qualitativos e quantitativos dos recursos hídricos. 

É importante destacar também que o município não possui tratamento de 
esgoto, sendo que 100% de carga poluidora são lançadas no Rio Bauru, a 
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ocupação da sub-bacia deste rio é predominantemente urbana, com 
aproximadamente 63% da área urbanizada, os demais 37% são divididos em 
matas/silvicultura (16%) e agricultura (21%) 

A recuperação da qualidade deste corpo d’água é urgente, considerando 
aspectos ambientais e legais visando o re-enquadramento do Rio Bauru em classes 
de melhor qualidade. O lançamento de efluentes domésticos neste rio tem efeitos 
diretos sobre a saúde pública, considerando que a sub-bacia está na área urbana 
do município e, portanto, ao alcance dos moradores. Os principais efeitos são 
observados nas moradias irregulares existentes nas proximidades dos corpos 
d’água, afluentes do rio Bauru. 

O fato de este rio estar inserido na área urbana contribui para sua poluição, 
sendo receptor, de cargas pontuais dos interceptores de esgoto, de cargas difusas 
por lançamentos de esgoto de domicílios não ligados à rede de coleta, resíduos 
sólidos dispostos inadequadamente que são transportados pelas águas pluviais, 
bem como os sedimentos. 

Os recursos hídricos superficiais podem ser afetados também por águas 
subterrâneas poluídas, no município de Bauru foram identificadas 8 áreas 
contaminadas por atividades como indústrias, comércio e transporte, sendo que 
todas causaram impactos nas águas subterrâneas dentro dos limites do 
empreendimento causador e metade causaram impactos nas águas subterrâneas 
também fora dos limites do empreendimento. Os principais contaminantes destas 
fontes de poluição foram: metais, combustíveis líquidos, solventes aromáticos e 
PAHs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos). 

São fontes pontuais também os despejos de efluentes industriais que podem 
afetar tanto os recursos hídricos superficiais como as águas subterrâneas e solos 
de forma indireta. As fontes industriais de poluição são: usinas de açúcar e álcool, 
aguardente, abatedouros e curtumes. Assim como a percolação de águas pluviais 
de áreas contaminadas devido à disposição inadequada de resíduos sólidos, 
industriais e de serviços de saúde, como por exemplo, em áreas de recuperação de 
processos erosivos. 

A sub-bacia do Rio Bauru engloba parte da APA Vargem Limpa – Campo 
Novo, e desta forma, requer cuidados para preservação da biodiversidade de fauna 
e flora. 

As demais sub-bacias identificadas no município de Bauru estão localizadas 
em áreas agrícolas, áreas de proteção ambiental e baixa densidade populacional. A 
sub-bacia do Rio Batalha, principal manancial de abastecimento apesar de sua 
baixa ocupação possui problemas como, uso de agrotóxicos, sendo a ocupação 
agrícola é de aproximadamente 95%. Observa-se também degradação de matas 
ciliares, poluição dos corpos d’água devido ao processo de erosão. 

Nesta sub-bacia os processos erosivos tem ocorrência devido à agricultura do 
café sem manejo adequado do solo e a implantação de rodovias sem sistema de 
drenagem eficiente. A área foi diagnosticada como possível área de expansão, já 
possuindo pequenas áreas urbanizadas.  
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Figura 139 Situação dos Setores Censitários – IBGE 

Na sub-bacia do Ribeirão do Água Parada a ocupação também constitui-se 
por uso agrícola, principalmente por pastagens, possuindo ainda área de proteção 
ambiental e áreas com potencial para expansão urbana. O Ribeirão do Água 
Parada poderá ser utilizado futuramente como manancial de abastecimento e por 
isso a contenção dos processos erosivos verificados nesta área são importantes, 
bem como a proteção deste corpo d’água das fontes de poluição pontuais e difusas 
para manutenção da qualidade e quantidade que podem ser utilizadas futuramente. 

A sub-bacia do Ribeirão do Campo Novo é ocupado predominantemente por 
áreas agrícolas e possui aproximadamente 30% da área coberta por vegetação e 
silvicultura, caracterizada por área de proteção ambiental. Foram identificados 
poucos processos de erosão nesta região, decorrentes de rodovias sem sistema de 
drenagem eficiente. A região é potencial para expansão urbana, já contendo 
pequenas áreas ocupadas de baixa densidade, e isto aliado a ausência de 
planejamento pode culminar em aumento dos processos erosivos, e 
consequentemente na poluição dos corpos d’água. A poluição da água nesta sub-
bacia também podem estar relacionadas à práticas agrícolas não conservacionistas 
e ausência de vegetação ciliar. 

Para verificar a evolução dos parâmetros de qualidade dos recursos hídricos 
existentes no município, para garantir a preservação ou avaliar as tendências 
desfavoráveis e implementação de medidas de contenção é essencial que se 
aumente o número de pontos de amostragem. Atualmente, a rede de 
monitoramento existente no município pertence à CETESB e é composta de 
apenas 2 pontos no Rio Batalha. 

Com relação à proteção dos recursos hídricos, a projeção da população pode 
indicar os pontos onde a ocupação indevida das margens e conseqüente poluição 
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de corpos d’água poderão ocorrer. Entretanto, a projeção aqui estruturada pode 
conter incoerências com a ocupação real futura de certas áreas, pois os parâmetros 
utilizados na taxa de crescimento foram condicionados pelas características das 
zonas identificadas no Plano Diretor Participativo de Bauru. 

A ilustração a seguir mostra os recursos hídricos existentes na área 
urbanizada do município e as densidades populacional em 2000 e em 2020, 
observando-se o adensamento nas áreas de entorno dos rios que drenam o 
município de Bauru. 

 

 

Densidade Populacional 2000 Densidade Populacional 2020 

Figura 140 Recursos Hídricos x Ocupação 
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18.1.5. ESTÁGIO 2 
Este cenário considera um estágio de estabilidade dos impactos diagnosticados 

preliminarmente, ou seja, a implementação das medidas de recuperação e controle das 
áreas críticas foi realizada de forma a evitar a evolução dos fenômenos causadores dos 
impactos. Neste estágio pode-se afirmar que o percentual de população afetada por 
impactos é semelhante à identificada no Estágio 1, pois apesar das melhorias 
implementadas não há previsão das conseqüências do crescimento populacional. 

Neste cenário é possível pressupor que as medidas de recuperação e mitigadoras 
dos impactos verificados no diagnóstico estejam planejadas e a implementação destas 
encontra em curso. 

As medidas de controle ou recuperação prevêem a implementação de ações nas 
áreas com potencial evolução para estágios de degradação superior à estabelecida 
atualmente. Estas medidas têm por objetivo prevenir a ocorrência e recorrência de 
problemas estabilizados e prever sobre a possibilidade de problemas futuros dado o 
cenário e a tendência de evolução. 

Estas medidas de recuperação e mitigadoras são utilizadas em impactos que 
impõem risco à população, saúde pública, ao meio ambiente (fauna e flora), aos recursos 
hídricos, matendo o quadro diagnosticado em 2000 dos impactos identificados no 
município, ou seja, comparando-se o Índice de Salubridade Ambiental, encontrar-se-ia os 
mesmos valores de atendimento por rede de abastecimento deágua, coleta de esgoto 
doméstico, coleta de resíduos sólidos, ocorrência de vetores de doenças e de achatina 
fulica, processos erosivos estacionados e o setor socioeconômico estabilizado. 

Para que este quadro ocorra devem ser implementadas diversas medidas de 
conteção de processos de alta criticidade que podem evoluir rapidamente e ocasionar o 
aumento da abrangência tanto territorial quanto populacional dos impactos identificados. 
Considerando que os impactos diagnosticados pelo ISA datam do ano 2000, com 
informações coletados pelo Censo IBGE, pode-se concluir que o cenário já sofreu 
algumas alterações e intervenções humanas no sentido de implementação de ações de 
melhorias. 

18.1.5.1. Área Urbana 

Os quadros a seguir apresentam os impactos identificados no município de Bauru 
por meio do diagnóstico, as medidas foram identificadas tendo em vista alguns resultados 
do ISA – Índice de Salubridade Ambiental para os indicadores calculados (Abastecimento 
de Água, Esgoto Sanitário, Coleta de Resíduos Sólidos, Controle de Vetores, 
Socioeconômico, Achatina Fulica e Erosão). 
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Quadro 212 Medidas de Controle e Mitigação – Processos Erosivos 
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Processos Erosivos Moradores das áreas impactadas, 
normalmente de Baixa Renda, 
prejuízos econômicos, ambientais 
e riscos associados à qualidade 
dos recursos hídricos e 
estabilidade dos solos 

1) Atualização de estudo de identificação das áreas com processo de erosão do solo e 
impactos decorrentes destes fenômenos nas áreas urbanas e rurais do muninípio de Bauru, 
considerando quei o ultimo levantamento, realizado por Almeida Filho, data de 2000. 
2) Estudo dos processos erosivos identificados na atualização e priorização de áreas críticas, 
além da proposição de alternativas para contenção e recuperação dos processos erosivos 
identificados na áreas urbana e rural do município de Bauru 
3) Estudo de Viabilidade do Uso de técnicas alternativas para contenção de processos 
erosivos do solo (Dissertação de Dauton Marcelo Cappi – Recuperação ambiental de áreas 
erodidas como alternativa de destino final de pneus inservíveis, ESALQ – USP, 2004) 
4) Elaborar estudo sobre os impactos do uso e ocupação do solo urbano sobre os processos 
erosivos e propor Ordenamentode Uso e Ocupação do Solo prevendo diretrizes para evitar a 
ocorrência destes fenômenos e a conter a ocupação de áreas em risco. Integrar estas diretries 
ao Plano Diretor de Drenagem do município, para que os loteamentos e arruamentos sejam 
estruturados para conter os escoamentos superficiais decorrentes das águas pluviais sem que 
acarretem em fenômenos erosivos. 
5) Identificar as áreas erodidas que receberam no passado resíduos inertes ou outros como 
meio de contenção do processo, e monitoramento da qualidade do solo e das águas 
subterrâneas das áreas próximas (chorume, infestação por vetores e outras pragas que 
ocasionam problemas à saúde pública e ao meio ambiente) 
6) Promover programa de manutenção das estruturas de contenção e recuperação das 
erosões previamente implementadas para garantir sua durabilidade e evitar que o processo 
retome seu curso de evolução, ocasionando perdas de ordem econômica e ambientais 
7) Identificar e monitorar as áreas de risco devido à ocorrência de erosões e promover 
programas habitacionais ou outros meios de incentivo para desocupação destas áreas 
(atualmente o monitoramento é realizado pela Defesa Civil) 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

442

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Com relação aos processos erosivos pode-se observar nas diretrizes para a 
elaboração da Agenda 21 que o documento deve primar pelo planejamento e 
gerenciamento de todos os recursos terrestres de forma integrada, neste caso, devem 
ser previstas medidas que considerem o uso e ocupação do solo urbano de forma 
integrada com as características e possibilidade que este fornece para os diversos usos, 
respeitando ainda as suas necessidades de conservação e as interfaces com os demais 
recursos naturais, como a água, a fauna e a flora. (Capítulo 10 Seção II). 

O Plano Diretor Participativo do município de Bauru também prevê diretrizes para a 
recuparação dos processos erosivos instalados, dentre elas destacam-se: 
• Recuperar as áreas erodidas através de um Plano Municipal de monitoramento, 
controle e recuperação de Erosões;  
• Implementar uma política municipal de uso e conservação de solo;  
• Dotar o Município de uma rede de drenagem urbana com a implementação de 
galerias de águas pluviais e de bacias de regularização de vazão, combatendo a 
formação de enchentes, a formação de erosões e o assoreamento dos corpos d’água;  
• Implementar uma política de evitar erosões, inundações e assoreamentos 
contemplando estudos de geomorfologia no planejamento urbano;  
• Implantar sistema de retenção temporária de águas pluviais (barragens ou piscinões) 
associados aos parques lineares de fundo de vale, conforme Plano de Macro-drenagem 
já elaborados para as bacias dos Córregos da Ressaca, da Forquilha, do Sobrado, da 
Grama e das Flores / Av. Nações Unidas. 

Observa-se que algumas das ações propostas pelo PDP de Bauru relacionadas à 
erosão estão integradas às ações para contenção e prevenção de problemas com a 
drenagem urbana do município. 
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Quadro 213 Medidas de Controle e Mitigação – Ocupações Irregulares 
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Ocupações Irregulares Corpos d'água, Áreas Verdes e 
Áreas de Proteção  

1) Diagnóstico do uso e ocupação das áreas ripárias do município, contendo previsão de 
impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos desta ocupação. Este estudo deve 
contemplar priorização segundo extensão da área e número de habitantes afetados  
2) Estudo de Alternativas para Recuperação das Áreas Ripárias, considerando a importância 
da preservação das matas ciliares para manutenção da qualidade dos recursos hídricos e 
equilíbrio dos ecossistemas 
3) Identificar as áreas de vazios urbanos e promover sua ocupação 
4) Identificar o uso e ocupação do solo em áreas críticas devido à erosão e inundações e 
elaborar de Macrodrenagem e Microdrenagem para o município de Bauru, considerando que 
muitos dos problemas de uso inadequado do solo ocorre em áreas próximas às áreas de 
várzeas, e a correlação dos sistemas de drenagem com os processos erosivos e a qualidade 
dos recursos hídricos em geral 

 
Na Seção I Capítulo 7 da Agenda 21 são destacados programas de promoção do Desenvolvimento Sustentável dos assentamentos 

humanos, dentre as ações priorizadas  
• Promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; 
• Promover a existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos; 
• Promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos localizados em áreas sujeitas a desastres. 

 
De acordo com o Projeto de Lei nº 75/2006 que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Bauru, o planejamento do 

ordenamento territorial define diretrizes para o uso e ocupação do solo urbano, de acordo com as características dos setores de 
planejamento identificados no município. Dentre as áreas com diretrizes especificas encontram-se as Zonas Especiais de Interesse Social. 
A ilustração a seguir mostra a localização destas áreas no mapa, (Prefeitura Municipal, disponível em www.bauru.sp.gov.br, acesso em 12 
de Janeiro de 2007). 
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Figura 141 Zonas Especiais de Interesse Social – Plano Diretor Participativo de 

Bauru 
Comparando-se as ocupações especiais subnormais e áreas com carência no 

serviço de saneamento referente á coleta de esgoto, definidos pela caracterização do 
IBGE dos setores censitários e pelo ISA SetoresSHS, respectivamente, apresentadas nas 
figuras acima que define as Zonas Especiais do Plano Diretor, observam-se a 
semelhança na localização destas áreas. Esta concordância reforça a importância do 
planejamento nestas áreas para atender às necessidades especificadas. As zonas 
definidas no Plano Diretor foram: 
• ZEIS 1 – áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, em que 
existe interesse público em promover a recuperação urbanística, a regularização 
fundiária, a produção e a manutenção de habitações de interesse social, incluindo 
equipamentos sociais e de geração de renda. 
• ZEIS 2 – glebas ou lotes subutilizados, adequadas a urbanização, onde existe 
interesse público em promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária, a 
produção e a manutenção de habitações de interesse social, incluindo equipamento 
sociais e de geração de renda. 
• ZEIS 3 – glebas ou terrenos públicos, subutilizados, áreas verdes ou institucionais, 
onde existe interesse público em promover a recuperação urbanística, a regularização 
fundiária, a produção e a manutenção de habitações de interesse social, incluindo 
equipamentos públicos, comércio e serviço local, inclusive mini-distritos, sendo que neste 
caso as mesmas deverão ser desafetadas e compensadas com outras áreas. 
• Favelas em áreas de risco, que devem ser removidas e destinadas à área verde, área 
de preservação permanente ou área de previsão de inundação por represa de contenção 
de águas pluviais. 
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Quadro 214 Medidas de Controle e Mitigação –Resíduos Sólidos 
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Deposição de Resíduos 
nos Vazios 

Áreas urbanizadas, 
possibilidade de ocorrência de 
vetores que causam prejuízos à 
saúde pública 

1) Atualização do estudo de identificação das áreas receptoras de resíduos da construção 
civil e elaboração de base georreferenciada destas áreas para monitoramento e 
fiscalização  
2) Implementação de medidas de fiscalização para evitar a deposição dos resíduos nos 
terrenos baldios do município de Bauru 
3) Implementação de medidas de incentivos fiscais aos proprietários de terrenos e/ou 
imóveis desocupados para a manutenção adequada destes 
4) Estudo de alternativas para redução dos vazios urbanos no município de Bauru, 
visando evitar a deposição dos resíduos, e também o espalhamento excessivo do 
município para áreas cada vez mais distantes (redução da especulação imobiliária e 
promoção de programas habitacionais para financiamento de moradias nestas áreas) 

Ausência de Coleta de 
Resíduos Sólidos 

Bairros sem acesso ao serviço 1) Organização das rotas de coleta dos resíduos sólidos para atendimento da população 
referente aos domicílios adicionais devido ao crescimento natural do município (ver 
projeção da população) do município de Bauru  
2) No caso das áreas afastadas pode-se prever sistema de coleta alternativo, podendo 
este ser centralizado em local mais adequado para o recolhimento dos caminhões, porém 
este sistema deve ser implementado juntamente com uma estrutura de conscientização e 
com a participação dos moradores que irão utilizá-lo, para que haja esclarecimento e 
compromisso destes para o transporte dos resíduos regularmente até o local indicado 
3) No caso dos resíduos de construção civil elaborar estudo de alternativas para local de 
destinação destes e implementar medidas para garantir que todo o material seja 
descartado nesta área 
4) Estudo sobre a viabilidade de utilização de pneus na recuperação de erosões de 
grande porte (ver estudo Dauton Marcelo Cappi ESALQ) 

Disposição e Tratamento 
de resíduos sólidos 
domésticos 

Área atual utilizada como aterro 
sanitário e população de Bauru 

1) Elaborar diagnóstico da área utilizada atualmente como Aterro Sanitário para previsão 
dos possíveis impactos ambientais futuros e de medidas de prevenção contra estes após 
o fechamento do aterro (monitoramento da qualidade das águas subterrâneas e do solo 
do entorno) 
2) Identificar as áreas potenciais para locação do novo aterro sanitário e estudos 
necessários para implementação deste 
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O Plano Diretor Participativo de Bauru prevê como uma de suas diretrizes gerais 
para o meio ambiente, a coleta e a deposição adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

De acordo a Agenda 21, podem-se citar alguns capítulos que contemplam a 
problemática dos resíduos sólidos urbanos, dentre eles destacam-se os Capítulos 20 e 
21, sendo que este último relaciona-se com outros quatro capítulos, conforme 
apresentado a seguir: 

• Capítulo 20: Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos; 
• Capítulo 21:Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e 

questões relacionadas com esgotos  
– Proteção da qualidade e oferta dos recursos hídricos (Cap. 18); 
– Promoção do desenvolvimento sustentável dos estabelecimentos 

humanos (Cap. 7); 
– Proteção e promoção da salubridade (Cap. 6); 
– Mudança dos padrões de consumo (Cap. 4). 

Com base nas diretrizes da Agenda 21 observa-se que para o municipio de Bauru 
os resíduos perigosos não se constituem em aspecto prioritário, contudo, no diagnóstico 
foram verificadas ocorrências de contaminação do solo, água superficial e subterrânea e 
atmosfera devido à resíduos industriais. Desta forma, é importante aumentar a 
fiscalização sobre as indústrias instaladas no município para que estas atendam aos 
parâmetros padronizados de lançamento, tanto de resíduos sólidos, quanto efluentes 
líquidos e emissões atmosféricas conforme legislação pertinente. 

A interface identificada entre os resíduos sólidos e a qualidade dos recursos 
hídricos (monitoramento e recuperação de águas superficiais e/ou subterrâneas 
contaminadas pela disposição inadequada de resíduos) e promoção da salubridade 
ambiental (controle de vetores de doenças) também devem ser ressaltados tanto em 
medidas de controle e mitigação de impactos já existentes, bem como nas medidas 
preventivas discutidas no cenário posterior. 
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Quadro 215 Medidas de Controle e Mitigação – Ausência dos serviços de saneamento 
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Ausência de Rede de 
Abastecimento 

Bairros sem 
acesso ao 
serviço 

1) Identificar áreas com abastecimento de água deficiente e estudar a viabilidade de atendimento destas 
áreas pela rede do serviço do DAE (extensão da rede de abastecimento de água nos locais viáveis) 
2) No caso das áreas identificadas cuja implantação da rede foi caracterizada como invivável devido à 
distância do loteamento ou aglomerado e custos excessivos, elaborar estudo de alternativas de 
abastecimento de água localizadas, como perfuração de poços subterrâneos e reservatórios para 
tratamento simplificado da água para consumo humano 
3) Identificar as áreas potenciais para constituir-se em novas fontes de abastecimento e elaborar 
programa de proteção destas áreas para garantir sua disponibilidade no futuro 
4) Diagnosticar a situação dos recursos hídricos subterrâneos, fontes potenciais para abastecimento 
público, quanto às características de qualidade e quantidade, bem como elaborar programa de proteção 
das áreas de recarga de lençol freático 

Ausência de Rede de 
Coleta de Esgoto 

Bairros sem 
acesso ao 
serviço 

1) Estudo de áreas com coleta de esgoto deficiente ou ausência total de rede de coleta e da viabilidade 
de atendimento destas áreas pela rede do serviço do DAE (extensão da rede de coleta de esgoto nos 
locais viáveis 
2) No caso das áreas identificadas cuja implantação da rede foi caracterizada como invivável devido à 
distância do loteamento ou aglomerado urbano e custos excessivos, elaborar estudo de alternativas de 
tratamento de esgoto localizado como Fossa-Filtro Anaeróbico ou Estações Compactas 
3) Identificar as áreas desprovidas de rede de coleta de esgoto e os pontos de lançamento dos efluentes 
provenientes destas áreas para quantificação da carga poluidora 
4) Identificar as fontes de lançamento de efluentes não domésticos também não interligados à rede de 
coleta do município 

Ausência de Tratamento de 
Esgoto 

Todo o município 1) Estudo das alternativas de tecnologias e locais de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto, 
eventuais Estações Elevatórias de Esgoto e Interceptores de Esgoto do município de Bauru 
2) Estudo das fontes de recursos financeiros para contratação dos serviços necessários à construção da 
Estação de Tratamento de esgoto 

Ausência de Sistema de 
Drenagem 

 

1) Plano Diretor de Macrodrenagem para as 4 sub-bacias do município 
2) Identificar as áreas erodidas devido à ausência de dissipadores de energia no final da rede de coleta 
das águas pluviais e construir estrutura para este fim 
3) Elaborar estudo de alternativas compensatórias para reter as águas pluviais no lote ou em 
determinadas áreas para reduzir o volume de pico nas redes (bacias de detenção e retenção de água e 
outras medidas) 
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De acordo com a Agenda 21, no Capítulo 18 fornece como diretriz a proteção da 
qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos e aplicação de critérios integrados 
no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos, sendo que neste capítulo é 
interessante destacar o abastecimento de água potável e saneamento. A Agenda 21 
destaca ainda a importância da mudança dos padrões de consumo de recursos naturais. 

O Plano Diretor Participativo de Bauru contempla as seguintes diretrizes com 
relação ao saneamento e atendimento da população com pelos serviços de 
abastecimento de água, esgoto e drenagem urbana: 

• coleta e tratamento de 100% dos efluentes líquidos despejados atualmente 
nas Bacias Hidrográficas do Rio Batalha e Rio Bauru; 

• a elaboração de planos de macrodrenagem para cada uma das sub-bacias 
do Município de forma a orientar a implementação de equipamentos de 
drenagem e a ocupação do solo; 

• estabelecer um Plano Municipal de Recursos Hídricos e um estudo 
hidrogeológico capaz de assegurar água potável em quantidade e 
qualidade, através da constituição de novas fontes de abastecimento e 
otimização das já existentes. 

As medidas propostas com relação à contenção de problemas na área de 
saneamento podem ser consideradas medidas preventivas de outros problemas, como 
saúde pública, por exemplo. Considerando algumas das medidas propostas acima, como 
a proteção das fontes potenciais de abastecimento de água para o futuro observando-se 
ações preventivas, contudo emergenciais, considerando que as fontes atuais de 
abastecimento não serão suficientes no futuro. 

Os sistemas de drenagem pode conter medidas alternativas de controle das águas 
pluviais, reduzindo o escoamento superficial e o volume de água em eventos críticos, 
recomendam-se a previsão de bacias de detenção, ruas com pavimentos permeáveis, 
recuperação da cobertura vegetal nas proximidades dos corpos d’água receptores (matas 
ciliares) ou localizados em áreas com ocorrência de processos erosivos. 



                                                                                                                                                                                  

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

449

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 216 Medidas de Controle e Mitigação – Controle de Vetores e Achatina Fulica 

Impacto Área 
Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Ocorrência de 
Casos de Dengue 

População 
residente nas 
áreas infectadas

1) Promover programas de conscientização sobre o processo de infestão do mosquito Aedes Aegypti e riscos à 
saúde  
2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas 
3) Promover programas de fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as 
áreas identificadas pelo ISA Controle de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de 
atendimento médico diferenciado para áreas em risco de infestação conhecido para evitar agravos e óbitos 

Ocorrência de 
Casos de 
Leptospirose 

1) Promover programas de conscientização sobre os meios de contaminação por Leptospirose e riscos à saúde 
2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas 
3) Promover programas de fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as 
áreas identificadas pelo ISA Controle de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de 
atendimento médico diferenciado para áreas em risco de infestação conhecido para evitar agravos e óbitos 

Ocorrência de 
Casos de 
Leishmaniose 

1) Promover programas de conscientização sobre o processo de infestão do flebótomo Lutzomynia e riscos à 
saúde 
2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas (borrifação de inseticidas nos locais 
contaminados) 
3) Promover programas fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as áreas 
identificadas pelo ISA Controle de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de 
atendimento médico diferenciado para áreas em risco de infestação conhecido para evitar agravos e óbitos 

Ocorrência de 
Infestação por 
Achatina Fulica 

1) Promover programas de conscientização sobre o processo de infestão do Achatina Fulica (caramujo Africano) 
e riscos à saúde 
2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas 
3) Promover programas de fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as 
áreas identificadas pelo ISA Controle de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de 
atendimento médico diferenciado para áreas em risco de infestação conhecido apra evitar agravos e óbitos 
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No Capítulo 6 da Agenda 21 são ressaltadas as diretrizes relacionadas à proteção e 
promoção das condições da saúde humana, conforme itens descritos a seguir: 

• Satisfação das necessidades de atendimento primário da saúde, 
especialmente nas zonas rurais; 

• Controle das moléstias contagiosas; 
• Proteção dos grupos vulneráveis; 
• O desafio da saúde urbana; 
• Redução dos riscos para a saúde decorrentes da poluição e dos perigos 

ambientais. 
A política municipal de saúde no município de Bauru, de acordo com o Plano 

Diretor Participativo, são: 
• Garantir o direito constitucional à saúde, por meio de: 

– Redução do risco de agravos; 
– Ampliação do acesso universal e igualitário às ações para sua 

promoção, proteção e recuperação, assegurando a eqüidade na 
atenção; 

– Aprimoramento dos mecanismos de financiamento; 
– Diminuição das desigualdades loco-regionais; 
– Provisão de serviços de qualidade, oportunos e humanizados. 

• Fortalecer as políticas sociais que garantam alimentação saudável, 
emprego, moradia, saneamento básico, segurança, cultura, acesso à 
ciência e tecnologia, meio ambiente saudável, educação e lazer, 
articulando-as com as políticas de saúde, assistência social e previdência 
por meio de ações intersetoriais que reduzam as iniqüidades sociais. 
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Quadro 217 Medidas de Controle e Mitigação – Vulnerabilidade dos Recursos Naturais  
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Poluição/Contaminação dos 
Recursos Hídricos Superficiais 

Corpos d’água, população total do município 
e principalmente população residente em 
áreas no entorno das águas contaminadas e 
desprovidas de rede de abastecimento de 
água, fauna e flora associadas aos recursos 
hídricos e entorno etc 

1) Identificar as cargas poluidoras orgânicas e inorgânicas provenientes de 
fontes pontuais e difusas nos corpos d’água principais do município 
2) Promover programas de proteção das matas ciliares para manutenção da 
qualidade das águas 
3) Identificar áreas potenciais para formação de corredor ecológico entre as 
áreas vegetadas no entorno dos recursos hídricos e áreas preservadas, 
florestadas ou de proteção ambiental 
4) Implementar o plano de extensão da rede de coleta de efluentes para 
evitar lançamentos por fontes de poluição desconhecidas  
5) Construir estação de tratamento de esgoto 
6) Reduzir os fenômenos erosivos que ocasionam assoreamento dos 
corpos d’água 
7) Realocar população irregularmente residindo na faixa de proteção das 
margens dos corpos d’água 
8) Controlar a disposição de resíduos sólidos evitando-se a contaminação 
das águas superficiais e subterrâneas 
9) Monitorar e prever medidas de recuperação das áreas industriais 
contaminadas (afetando tanto recursos hídricos superficiais e subterrâneos) 

Vulnerabilidade dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos  

Poluição do lençol, possibilidade de 
ocorrência de redução do potencial de 
abastecimento por estas fontes 

1) Promover programas de proteção das áreas de recarga, evitando a 
contaminação dos aquiferos e a a redução da infiltração de água para 
recarga dos aquiferos 
2) Identificar a localização dos poços perfurados para estudo dos locais 
potenciais para novas perfurações sem ocasionar danos recarga 
3) Adequar o uso e ocupação do solo de forma a não causar riscos à 
qualidade e quantidade das águas subterrâneas 
4) Monitorar as áreas com depósito de resíduos inertes, sólidos domésticos 
e industriais realizados de forma inadequada para evitar a contaminação do 
aqüífero 
5) Elaborar estudo sobre a ação das águas subterrâneas sobre os 
processos erosivos no município e prever as medidas necessárias após o 
conhecimento destes impactos 
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No Plano Diretor Participativo do município de Bauru estão contempladas as 
seguintes diretrizes ambientais relacionadas aos recursos hídricos e proteção de fauna e 
flora: 

• Recuperação e restauração das áreas de preservação permanente ao 
longo dos cursos d` água e nascentes;  

• Criação e manutenção de áreas protegidas, áreas verdes e sistemas de 
lazer; 

• Conservação das espécies de flora e fauna; 
• Manutenção e readequação das estradas municipais evitando 

assoreamento de rios e córregos; 
• Tombamento de toda cobertura representativa do Cerrado na área urbana. 

De acordo com a Agenda 21 alguns dos capítulos que podem ser considerados 
pertinentes para o tempo recursos naturais, mais especificamente são: 

• Capítulo 11: Combate ao desflorestamento; 
• Capítulo 15: Conservação da Diversidade Biológica; 
• Capítulo 16: Manejo ambientalmente saudável da biotecnologia; 
• Capítulo 18:Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos 

hídricos: aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e 
uso dos recursos hídricos. 

 

18.1.5.2. Área Rural 

De acordo com o Capítulo 14 da Agenda 21, que rege sobre a promoção do 
desenvolvimento rural são diretrizes para o desenvolvimento agrícola sustentável: 

• Revisão, planejamento e programação integrada da política agrícola à luz 
do aspecto multifuncional da agricultura em especial no que diz respeito à 
segurança alimentar e ao Desenvolvimento Sustentável.  

• Obtenção da participação popular e promoção do desenvolvimento de 
recursos humanos para a agricultura sustentável.  

• Melhora na produção agrícola e dos sistemas de cultivo por meio da 
diversificação do emprego não-agrícola e do desenvolvimento da infra-
estrutura.  

No Capítulo 32 da Agenda 21 é discutida a importância do fortalecimento do papel 
dos agricultores. 

Os impactos, áreas impactas e respectivas medidas de controle e mitigação destes 
para as áreas Rurais ou não urbanizadas no município de Bauru estão descritos nos 
quadros a seguir: 
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Quadro 218 Medidas de Controle e Mitigação – Práticas Conservacionistas 
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Ausência de práticas 
Conservacionistas de 
uso do solo 

Redução do Potencial Agrícola 1) Controle no uso de Agrtotóxicos e fertilizantes nas culturas  
2) Promoção de Técnicas de Manejo do Solo adequadas às características regionais 
3) Elaboração de estudo do potencial turístico de áreas rurais e áreas de preservação para 
incentivo à proteção ambiental e geração de trabalho e renda para o município de Bauru 

 
Quadro 219 Medidas de Controle e Mitigação – Processos Erosivos 

Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 
Processos Erosivos  Perda de Solo e Redução do 

Potencial Agrícola 
1) Estudo das medidas de controle e práticas conservacionistas do uso do solo rural compatíveis 
com as necessidades das propriedades rurais do município de Bauru e elaboração de Manual 
de Uso do Solo Rural (Descrição de Culturas Interessantes para a região, Processos de Manejo 
dos solos, Diretrizes de Manejo para evitar a erosão do solo e remediar pequenos processos 
erosivos em suas propriedades) 

Assoreamento e Poluição de 
Corpos d'água 

1) Elaborar estudo de identificação de áreas com matas ciliares degradadas que estão afetando 
a qualidade dos corpos d'água e/ou assoreando-os e estabelecer técnicas alternativas para 
recuperação destas áreas. Este estudo deve contemplar o monitoramento da qualidade dos 
corpos d'água por meio da verificação dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor  
2) Implementar técnicas nas áreas prioritárias, próximas à corpos d'água utilizados como 
mananciais de abastecimento público ou privado (causando prejuízos financeiros ou à saúde 
pública) ou cujo grau de poluição esteja afetando o ecossistema aquático e ripário (fauna e flora) 

Estradas Rurais 1) Implementar técnicas construtivas para drenagem das estradas rurais evitando os processos 
erosivos nestas áreas, caso as estradas estejam entre municípios limitrofes podem-se ser 
estudados meios para construção com o estabelecimento de Consórcios Municipais 

 



                                                                                                                        

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

454

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 220 Medidas de Controle e Mitigação – Ausência dos Serviços de Saneamento 
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Ausência de Rede de 
Abastecimento 

Pequenas comunidades 
rurais/isoladas sem acesso ao 
serviço 

1) Estudo de alternativas de abastecimento de água localizadas, como perfuração de poços 
subterrâneos e reservatórios para tratamento simplificado da água para consumo humano, 
utilização de água de chuva para usos menos nobres etc. Para isto devem ser diagnosticados 
o potencial de recarga, vulnerabilidade e qualidade das águas subterrâneas de forma a 
idenficar os pontos onde a captação é recomendada, recomendando-se observar os estudos 
descritos no Diagnóstico (SHS) e complementá-los com novos estudos específicos. Os 
mananciais superficiais foram estudados no presente diagnóstico, identificando-se as 
disponibilidades hídricas em diversas seções selecionadas, sendo necessário o 
monitoramento do padrão de qualidade desta água, principalmente para consumo humano. No 
caso de uma qualidade aceitável ou que permita o tratamento simplificado pode-se propor a 
elaboração de estudo de alternativas para tratamento de água para pequenas comunidades 
ou locais isolados (PROSAB - Luiz di Bernardo, disponível em 
http://www.finep.gov.br/Prosab/produtos.htm#download) 

Ausência de Rede de 
Coleta e Tratamento de 
Esgoto 

Pequenas comunidades 
rurais/isoladas sem acesso ao 
serviço 

1) Estudo de alternativas de tratamento de esgoto localizado como Fossa-Filtro Anaeróbico ou 
Estações Compactas 

Ausência de Coleta de 
Resíduos Sólidos 

Pequenas comunidades 
rurais/isoladas sem acesso ao 
serviço 

1) Os resíduos de uso agrícola, como embalagens de fertilizantes e agrotóxicos, devem ser 
destinados ao local indicado pela secretaria da agricultura  
2) Prever sistema de coleta alternativo dos resíduos domésticos gerados em áreas rurais ou 
urbanas afastadas da rota de coleta, podendo este ser centralizado em local mais adequado 
para o recolhimento dos caminhões, porém este sistema deve ser implementado juntamente 
com uma estrutura de conscientização e com a participação dos moradores que irão utilizá-lo, 
para que haja esclarecimento e compromisso destes para o transporte dos resíduos 
regularmente até o local indicado 
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Quadro 221 Medidas de Controle e Mitigação – Degradação de Áreas vegetadas 
Impacto Área Impactada Medidas de Controle e Mitigação 

Degradação das Matas Ciliares Poluição dos corpos d'água 1) Identificar áreas próximas aos corpos d’água na zona rural onde a 
vegetação foi suprimida 
2) Promover programa de incentivo ao reflorestamento e/ou revegetação 
destas áreas junto aos proprietários rurais 
3) ) Identificar áreas potenciais para formação de corredor ecológico entre 
as áreas vegetadas no entorno dos recursos hídricos e áreas preservadas, 
florestadas ou de proteção ambienta 

Degradação de Áreas com cobertura vegetal Redução da biodiversidade 1) Promover programa de proteção à fauna e flora junto aos proprietários 
rurais 
2) Identificar as áreas desmatadas com potencial para recuperação 
espontânea e proteger estas áreas de novas ações antrópicas 
degradadoras 
3) Identificar áreas que necessitam de intervenção para recuperar-se e 
propor programa de recuperação com apoio dos proprietários rurais 

Invasão da área urbanizada  1) Limitar a expansão do perímetro urbano sobre as áreas rurais 
 
Observa-se nas medidas propostas para as áreas rurais que é imprescindível a participação e o apoio dos agricultores e proprietários 

rurais, sendo que para isto recomenda-se a promoção de programas de educação ambiental e outras formas de conscientização dos 
moradores destas áreas tanto para esclarecimento quanto para mudança de comportamento e adesão das práticas defendidas para a 
sustentabilidade dos recursos naturais. É importante também que sejam previstos meios de suporte técnico e financeiro para apoiar os 
proprietários rurais na implementação das medidas. 

Dentre os órgãos governamentais que podem fornecer subsídios aos proprietários e produtores rurais destaca-se a CATI – 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, 
criado em 1967 e o Centro Integrado de Informações Agrometereologicas do IAC – Instituto Agronômico do Estado de São Paulo.
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18.1.6. ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO: CENÁRIO DE CONTENÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

Este cenário considera que todas as medidas de recuperação e mitigação previstas 
no cenário anterior já foram implementadas, ou seja, os impactos foram contidos e a 
situação dos recursos ambientais e hídricos está estabilizada. Desta forma, as medidas 
propostas para os impactos conhecidos referem-se à ações preventivas que devem ser 
previstas para evitar novas ocorrências ou o reinício dos processos identificados no 
diagnóstico. 

As medidas preventivas normalmente são relacionadas à uma política eficiente de 
educação ambiental. De acordo com o Plano Diretor Participativo de Bauru a educação 
ambiental nas escolas e associações de moradores próximos aos corpos d’água é uma 
das diretrizes para garantir melhores condições ambientais ao município. 

O Capítulo 36 da Agenda 21 também enfatiza a necessida de prever meio para 
disseminar o conhecimento, por meio da promoção do ensino, da conscientização e do 
treinamento. 

Deve ressaltar ainda que as medidas preventivas na maioria dos casos são menos 
onerosa que medidas corretivas e trabalham diretamente com a conscientização da 
população afetada ou que pode afetar devido à comportamentos e padrões de vida não 
condizentes com os conceitos de sustentabilidade da gestão e uso dos recursos naturais. 

Desta forma, as medidas preventivas devem priorizar aspectos relacionados a 
educação ambiental, conforme citado anteriormente, bem como, a participação dos 
interessados no processo de tomada de decisão e implementação das medidas. Esta 
participação esclarecida eleva o grau de comprometimento da população em relação ao 
problema criando um senso de responsabilidade para com o meio ambiente. 

Os quadros a seguir apresentam as medidas preventivas por impacto, para a área 
urbana e rural, respectivamente. 
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Quadro 222 Medidas Preventivas por Impacto – Area Urbana 
Impacto Medidas Preventivas 

Processos Erosivos 1) Conscientização dos moradores das áreas erodidas sobre os 
riscos de deposição de resíduos da construção civil para contenção 
destes fenômenos 
2) Identificar áreas vulneráveis e prever medidas para prevenir o 
início da ocorrência de processos erosivos 
3) Implementação de regulamentação sobre as futuras medidas de 
controle de erosões determinando a necessidade de previsão dos 
impactos sobre as águas subterrâneas e superficiais 

Ocupações Irregulares 1) Estabelecer programa de Financiamento ou Construção de 
Habitações Sociais 

Resíduos Sólidos 1) Estudo de Alternativas para identificação de área para disposição 
adequada dos resíduos inertes e de processos de reutilização ou 
reciclagem  
2) Incentivar a ocupação dos vazios urbanos por meio de ações por 
meio de incentivos fiscais ou proibição de expansão dos limites da 
área urbana 
3) Incentivar o uso dos vazios urbanos para práticas agrícolas 
sustentáveis como a agricultura orgânica de subsistência 
4) Organização das rotas de coleta dos resíduos sólidos para 
atendimento de 100% dos domicílios do município de Bauru 
5) Estudo do potencial de reciclagem dos resíduos sólidos e 
implementação de política de coleta seletiva e reciclagem de 
resíduos plásticos, papel, vidro e metais em sistema de cooperativa 
6) Implementar programas de educação ambiental e conscientização 
em todos os níveis para atingir o máximo de moradores quanto 
possível para esclarecimento e compromisso com a separação dos 
resíduos para a coleta seletiva 
7) Implementar programa de conscientização sobre a disposição dos 
resíduos inertes 

Ausência de Rede de 
Abastecimento 

1) Identificar fontes potenciais de abastecimento de água para 
consumo humano para as gerações futuras e promover programas 
de proteção destas fontes 
2) Promover programa de incentivo ao combate do desperdício da 
água potável (consicentização da população sobre como racionalizar 
o uso da água, fiscalização de ações de desperdício e onerar os 
responsáveis) 
3) Monitorar a qualidade da água distribuída 
4) Implementar medidas de redução de perdas nos sistemas de 
abastecimento de água 

 
As medidas preventivas com relação aos sistemas de saneamento em geral, que 

necessitam da implementação da rede de infra-estrutura, como abastecimento de água, 
coleta de esgoto doméstico, coleta de águas pluviais e outras deve estar diretamente 
relacionada ao planejamento do uso e ocupação do solo urbano e a aprovação de novos 
loteamentos. Devem ser previstas para cada novo empreendimento as condições das 
redes próximas existentes e a possibilidade de atendimento da demanda, ou os custos de 
implementação das ampliações necessárias e após estas considerações proceder à 
aprovação deste empreendimento. 
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Quadro 223 Medidas Preventivas por Impacto – Area Urbana (continuação) 
Impacto Medidas Preventivas 

Ocorrência de Casos de 
Dengue 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para 
proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de 
calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito 
irregular de lixo em suas propriedades 

Ocorrência de Casos de 
Leptospirose 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para 
proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de 
calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito 
irregular de lixo em suas propriedades 

Ocorrência de Casos de 
Leishmaniose 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para 
proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de 
calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito 
irregular de lixo em suas propriedades  
2) Promover programa de conscientização e disseminação de 
medidas de prevenção de novas ocorrência, como: uso de coleiras 
inseticidas ou repelentes a insetos em cães e fechamento de canis 
com telas finas 

Ocorrência de Infestação 
por Achatina Fulica 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para 
proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de 
calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito 
irregular de lixo em suas propriedades 

Recursos Naturais 
(recursos hídricos 
superficiais e 
subterrâneos, fauna e 
flora)  

1) Evitar a ocorrência de novas ocupações irregulares, por meio de 
fiscalização das áreas protegidas e fornecimento de subsídios para 
moradia 
2) Implementar ações de fiscalização relacionadas ao lançamento 
indevido de esgoto doméstico e outros efluentes nos corpos d’água 
sem tratamento 
3) Promover programa de recuperação de áreas contaminadas, 
monitoramento e prevenção de novas ocorrências 
4) Fiscalizar as fontes industriais (usinas de açúcar e álcool, 
aguardente, abatedouros e curtumes) para prevenir a ocorrencia de 
contaminações por acidentes ou despejos/lançamentos irregulares 
5) Promover programa de conscientização sobre a destinação dos 
resíduos sólidos (domésticos, de saúde, inertes, industriais, e outros) 
e sobre as vantagens da reciclagem dos materiais 
6) Ampliar o sistema de coleta de resíduos reciclados 
7) Incentivar a formação de cooperativa de catadores de resíduos 
reciclados 

 
O quadro a seguir apresenta algumas medidas indicadas para prevenção de novos 

impactos na área rural. 
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Quadro 224 Medidas Preventivas por Impacto – Área Rural 
Impacto Medidas Preventivas 

Ausência de práticas 
Conservacionistas de uso 
do solo 

1) Promoção de programas de incentivo às práticas 
conservacionistas do solo (subsídios técnicos e financeiros) 

Processos Erosivos  1) Conscientização dos proprietários de áreas rurais sobre a 
importância das práticas conservacionistas do solo, principalmente 
nos solos encontrados no município de Bauru, devido ao seu 
potencial à erosão  
1) Elaborar manual e disponibilizá-lo aos moradores ou proprietários 
de áreas rurais para manutenção da vegetação ciliar  
2) Promover programas de incentivo ao reflorestamento por 
eucalyptus e pinus, podendo estes ser utilizados como corredores 
ecológicos, colaboradores da manutenção do equilíbrio e da 
biodiversidade, bem como fonte de renda aos proprietários 
1) Estabelecer como princípio para construção e manutenção de 
estradas rurais a construção de medidas de drenagem para controle 
das águas pluviais evitando-se os processos erosivos 

Ocorrência de Casos de 
Dengue 

1) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas 
identificadas  

Ocorrência de Casos de 
Leptospirose 

1) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas 
identificadas  

Ocorrência de Casos de 
Leishmaniose 

1) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas 
identificadas  

Ocorrência de Infestação 
por Achatina Fulica 

1) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas 
identificadas  
2) Promover programa de conscientização sobre os efeitos nocivos à 
agricultura devida a infestação do Achatina Fulica 

Degradação das Matas 
Ciliares 

1) Promover programa de conscientização sobre a importância das 
matas ciliares para a manutenção do equilíbrio ecológico dos corpos 
d’água e ecossistemas associados à vida aquática e ao entorno 
2) Promover programa de fornecimento de mudas e incentivo ao 
plantio de vegetação nas margens de rios aos proprietários rurais 

Degradação de Áreas com 
cobertura vegetal 

1) Promover programa de incentivo à proteção de áreas florestadas e 
de recuperação de áreas a serem protegidas ou com potencial para 
manutenção do equilibrio da diversidade biológica da fauna e flora 
nas áreas rurais 

Contaminação dos 
recursos naturais 

1) Promover programa de conscientização sobre o uso de 
Agrotóxicos e fertilizantes, suas conseqüências e fornecer diretrizes 
para uso correto destes sem provocar danos ao meio ambiente 
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18.2 PRIORIZAÇÃO DE MEDIDAS 

Este item tem por objetivo fornecer algumas diretrizes de como as ações e medidas 
propostas no Prognóstico Ambiental podem ser priorizadas. Em primeiro lugar a 
prioridade deve ser dada às medidades caracterizadas como Medidas de Controle, 
Recuperação e Mitigação dos Impactos (Cenário 2) e em um segundo momento devem 
ser implementadas as Medidas Preventivas (Cenário 3). 

Contudo, esta priorização deve ser utilizada para distribuir as medidas ao longo do 
tempo, considerando prazos para sua implementação, como por exemplo, CURTO (2008-
2011), MÉDIO (2012-2015) e LONGO (até 2020), sendo que as medidas consideradas 
mais signficativas ou relevantes devem estar contempladas como medidas de curto 
prazo, ou urgentes. 

O município de Bauru possui sede no Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré e parte do 
seu território está inserido na Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha, muitas das medidas e 
ações propostas neste prognóstico podem ser viabilizadas por meio de financiamento 
provenientes destas unidades de gerenciamento, estabelecidas pela Lei Estadual nº 
7.663/91 que dispõe sobre a Política Estadual dos Recursos Hídricos de São Paulo. 

As unidades gerenciamento dos recursos hídricos são geridas por órgãos 
colegiados, consultivos e deliberativos, de nível estratégico, com composição, 
organização, competência também definidos pela Lei Estadual nº 7.663/91, denominados 
comitê de bacia hidrográfica. 

A distribuição dos recursos recebidos pelo comitê de bacia é estruturada de acordo 
com os PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA (PDC) e por meio destes é possível 
hierarquizar as medidas e ações propostas no plano de bacia para sua implementação 
em ordem de prioridade. 

Os PDCs utilizados como referência para estruturação das medidas propostas no 
prognóstico ambiental apresentado foi deliberado pelo CRH – Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos de São Paulo, em 15 de abril de 2005 (Deliberação nº 55), que dispõe 
sobre os programas a serem utilizados no PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(2004-2007). 
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Quadro 225 Programas de Duração Continuada – CRH 
PDC 1 - BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - BASE 

Sub-Programa Ações 

Desenvolvimento do Sistema de 
Informações e de Planejamento de 
Recursos Hídricos 

1.01 Base de Dados e Sistema de Informações em recursos hídricos 
1.02 Estudos, projetos e levantamentos para apoio ao Sistema de Planejamento de recursos hídricos 
1.03 Proposições para o re-enquadramento dos corpos d´água em classes de uso preponderante 
1.04 Plano Estadual de Recursos Hídricos, Planos de Bacias Hidrográficas e Relatórios de Avaliação do SIGRH 

Monitoramento da Quantidade e da 
Qualidade dos Recursos Hídricos 

1.05 Operação da rede básica hidrológica, piezométrica e de qualidade das águas. 
1.06 Divulgação de dados da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, e de operação de reservatórios 

Monitoramento dos Usos da Água 

1.07 Monitoramento dos sistemas de abastecimento de água e regularização das respectivas outorgas 
1.08 Cadastramento de irrigantes e regularização das respectivas outorgas 
1.09 Cadastramento e Regularização de outorgas de poços 
1.10 Cadastramento do uso de água para fins industriais e regularização das respectivas outorgas 

Estudos e Levantamentos visando a 
Proteção da Qualidade das Águas 
Subterrâneas 

1.11 Cartografia do Zoneamento da vulnerabilidade natural 
1.12 Divulgação da cartografia hidrogeológica básica. 
1.13 Desenvolvimento de instrumentos normativos de proteção da qualidade das águas subterrâneas 

Identificação e Monitoramento das Fontes 
de Poluição das Águas 

1.14 Monitoramento dos lançamentos de efluentes domésticos e regularização das respectivas outorgas 
1.15 Monitoramento dos pontos de lançamentos de efluentes industriais e regularização das respectivas outorgas 
1.16 Monitoramento das fontes difusas de poluição urbana e por insumos agrícolas 
1.17 Cadastramento das fontes de poluição dos aqüíferos e das zonas de recarga 

PDC 2 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS – PGRH 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

2.01 Apoio às entidades básicas do SIGRH e associações de usuários de recursos hídricos. 

2.02 Estudos para implementação da cobrança, tarifas e de seus impactos e acompanhamento da sua 
implementação 

2.03 Operacionalização de um Sistema integrado de cadastro, outorga e cobrança. 
2.04 Acompanhamento e controle da perfuração de poços para evitar a super-explotação de águas subterrâneas 

Articulação Institucional com Entidades 
Relacionadas aos Recursos Hídricos, 
Públicas e Privadas 

2.05 Articulação com Estados, Municípios, União, e organismos nacionais e internacionais de desenvolvimento e 
fomento 

2.06 Articulação com a ANEEL para as questões que envolvem as outorgas e inserção regional das hidrelétricas 
2.07 Promoção da participação do setor privado 

Fonte: Deliberação CRH nº. 55, de 15 de abril de 2005 
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Quadro 226 Programas de Duração Continuada – CRH 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'ÁGUA – RQCA 

Sub-Programa Ações 
Tratamento dos Efluentes dos Sistemas 
Urbanos de Água e Esgoto 

3.01 Tratamento dos Efluentes Urbanos, Efluentes das ETAs e disposição final dos lodos das ETEs 

Estudos, Projetos e Obras para a 
Prevenção e/ou Contenção da Erosão e 
os Efeitos da Extração Mineral 

3.02 Projetos e obras de prevenção e contenção da erosão em áreas urbanas e rurais, em parceria com 
municípios 

3.03 Assistência aos municípios no controle da explotação de areia e outros recursos minerais 
Apoio ao Controle das Fontes de 
Poluição, inclusive as difusas 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, e das fontes 
difusas de poluição 

Sistemas de Saneamento, em Caráter 
Supletivo, nos Municípios com Áreas 
Protegidas 

3.05 Sistemas de Saneamento, em caráter supletivo, nos Municípios inseridos em Unidades de 
Conservação ou em Áreas Protegidas por legislações específicas de proteção de mananciais 

PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ ÁGUA – CPCA 
Proteção e Conservação dos Mananciais 4.01 Estudos de viabilidade e aperfeiçoamentos da legislação de proteção dos mananciais atuais e futuros 

4.02 Estudos para implementação da política estadual de proteção e recuperação dos mananciais, com 
base na Lei nº. 9866/97 

4.03 Ações de recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal e disciplinamento do uso do solo 
Parceria com Municípios para Proteção 
de Mananciais Locais de Abastecimento 
Urbano 

4.04 Parceria com Municípios para Proteção de Mananciais Locais de Abastecimento Urbano 

PDC 5 - PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS – URRH 
Racionalização do Uso da Água no 
Sistema de Abastecimento Urbano 

5.01 Racionalização do Uso da Água no Sistema de Abastecimento Urbano 

Disciplinamento do Uso da Água na 
Agricultura Irrigada e Promoção do seu 
Uso Racional 

5.02 Zoneamento hidroagrícola, em parceria com o Governo Federal 
5.03 Acompanhamento de áreas irrigadas através de sensoriamento remoto 
5.04 Estudos, projetos e apoio a empreendimentos visando a difusão de valores ótimos de consumo das 

culturas irrigáveis, junto aos produtores rurais 
Racionalização do Uso da Água na 
Industria e Orientação à Localização 
Industrial 

5.05 Apoio à localização industrial 
5.06 Apoio a empreendimentos e difusão de informações sobre recirculação e processos que economizem a 

água em atividades industriais 
Fonte: Deliberação CRH nº. 55, de 15 de abril de 2005 



                                                                                                                          

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

463

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 227 Programas de Duração Continuada – CRH  
PDC 6 - APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS – AMRH 

Sub-Programa Ações 
Implantação de Obras de Aproveitamento 
Múltiplo e/ou Controle dos Recursos Hídricos 

6.01 Estudos e projetos de obras de aproveitamento múltiplo e/ou controle dos recursos hídricos. 
6.02 Implantação de obras de aproveitamento múltiplo, com incentivo à co-gestão e rateio de custos 

com os setores usuários. 
Incentivos ao Uso Múltiplo dos Recursos 
Hídricos nos Municípios Afetados por 
Reservatórios 

6.03 Incentivos ao Uso Múltiplo dos recursos hídricos, nos Municípios Afetados por Reservatórios 

Desenvolvimento do Potencial da Navegação 
Fluvial 

6.04 Desenvolvimento da Hidrovia Tietê-Paraná e do potencial da navegação fluvial visando a 
integração às hidrovias do Mercosul 

Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico 
Remanescente 

6.05 Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico Remanescente 

PDC 7 - PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS – PDEH 
Apoio à Implementação de Ações Não 
Estruturais de Defesa Contra Inundações 

7.01 Zoneamento de áreas inundáveis e estudos de normas quanto ao uso do solo mais condizente 
com a convivência com as cheias. 

7.02 Apoio à elaboração dos Planos de Macrodrenagem Urbana 
7.03 Operação de sistemas de alerta, radares meteorológicos e redes telemétricas 
7.04 Apoio às medidas não estruturais contra inundações e apoio às atividades de Defesa Civil. 

Implementação de Ações Estruturais de Defesa 
contra Inundações 

7.05 Projetos e obras de desassoreamento, retificação e canalização de cursos d’água 
7.06 Projetos e obras de estruturas para contenção de cheias 

Monitoramento dos indicadores de estiagem 
prolongada 

7.07 Monitoramento dos indicadores de estiagem prolongada 

Administração das conseqüências de eventos 
hidrológicos extremos de estiagem prolongada 

7.08 Administração das conseqüências de eventos hidrológicos extremos de estiagem prolongada 

PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCEA 
Desenvolvimento Tecnológico, Capacitação de 
Recursos Humanos e Comunicação Social 

8.01 Treinamento e capacitação, educação ambiental e comunicação social alusivos à gestão de 
recursos hídricos. 

8.02 Apoio aos programas de cooperação técnica, nacional e internacional 
8.03 Fomento à realização de cursos e seminários de atualização, aperfeiçoamento e especialização 

em recursos hídricos. 
Fonte: Deliberação CRH nº. 55, de 15 de abril de 2005 
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A seguir apresentam-se as medidas de controle, recuperação e mitigação dos 
impactos diagnosticados no município de Bauru classificadas por PDCs, conforme 
Deliberação nº 55 do CRH (2005). Deve-se destacar que algumas medidas não estão 
previstas nas ações definidas nos programas de duração continuada, devido, 
provavelmente, ao âmbito de atuação do Plano de Bacia, documento para o qual os 
PDCs foram criados. O escopo do Plano de Bacia refere-se aos limites de drenagem da 
bacia hidrográfica, englobando diversos municípios e tem como foco a gestão dos 
recursos hídricos e algumas áreas correlatas. 

As medidas do Prognóstico Ambiental de Bauru tem abrangência menor quando 
comparada à escala de espaço, tratando-se de apenas um município (área urbana e 
rural). Contudo, sua abrangência quanto à impactos é maior, abordando temas 
correlacionados aos recursos naturais mesmo que não haja correlação com os recursos 
hídricos diretamente. 

As medidas não previstas nos PDCs não foram classificadas nos quadros a seguir, 
porém estas não devem ser excluídas, sendo que muitas vezes tratam-se de ações para 
recuperação ou prevenção de impactos de alta relevância, conforme priorização de 
impactos anteriormente apresentada. Desta forma, as medidas não contempladas por 
ações do PDC serão classificadas quanto ao prazo e apresentadas posteriormente. 

A classificação de medidas por programas pode fornecer ao município de Bauru 
algumas diretrizes para elaboração de um Plano de Ação para Gestão Ambiental, 
compatibilizado com o Plano de Bacias da bacia hidrográfica onde esta inserido (Tietê-
Jacaré), possibilitando a obtenção de recursos financeiros e outros subsídios para 
implementação destas medidas. 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 228 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 
PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 

PDC 1 - BASE DE 
DADOS, 
CADASTROS, 
ESTUDOS E 
LEVANTAMENTO
S - BASE 

1.02 Estudos, projetos e levantamentos para 
apoio ao Sistema de Planejamento de 
recursos hídricos 

Rural 3) Elaboração de estudo do potencial turístico de áreas rurais e 
áreas de preservação para incentivo à proteção ambiental e 
geração de trabalho e renda para o município de Bauru 

M 

1.07 Monitoramento dos sistemas de 
abastecimento de água e regularização 
das respectivas outorgas 

Urbana 3) Identificar as áreas potenciais para constituir-se em novas 
fontes de abastecimento e elaborar programa de proteção 
destas áreas para garantir sua disponibilidade no futuro 

M 

1.11 Cartografia do Zoneamento da 
vulnerabilidade natural 

Urbana 3) Adequar o uso e ocupação do solo de forma a não causar 
riscos à qualidade e quantidade das águas subterrâneas 

M 

1.14 Monitoramento dos lançamentos de 
efluentes domésticos e regularização das 
respectivas outorgas 

Urbana 3) Identificar as áreas desprovidas de rede de coleta de esgoto 
e os pontos de lançamento dos efluentes provenientes destas 
áreas para quantificação da carga poluidora 

M 

1.15 Monitoramento dos pontos de 
lançamentos de efluentes industriais e 
regularização das respectivas outorgas 

Urbana 4) Identificar as fontes de lançamento de efluentes não 
domésticos também não interligados à rede de coleta do 
município 

C 

1.15 Monitoramento dos pontos de 
lançamentos de efluentes industriais e 
regularização das respectivas outorgas 

Urbana 9) Monitorar e prever medidas de recuperação das áreas 
industriais contaminadas (afetando tanto recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos) 

M 

1.16 Monitoramento das fontes difusas de 
poluição urbana e por insumos agrícolas 

Urbana 1) Identificar as cargas poluidoras orgânicas e inorgânicas 
provenientes de fontes pontuais e difusas nos corpos d’água 

C 

1.16 Monitoramento das fontes difusas de 
poluição urbana e por insumos agrícolas 

Rural 1) Controle no uso de Agrtotóxicos e fertilizantes nas culturas C 

1.17 Cadastramento das fontes de poluição 
dos aqüíferos e das zonas de recarga 

Urbana 4) Diagnosticar a situação dos recursos hídricos subterrâneos, 
fontes potenciais para abastecimento público, quanto às 
características de qualidade e quantidade, bem como elaborar 
programa de proteção das áreas de recarga de lençol freático 

M 

1.17 Cadastramento das fontes de poluição 
dos aqüíferos e das zonas de recarga 

Urbana 1) Promover programas de proteção das áreas de recarga, 
evitando a contaminação dos aquiferos e a a redução da 
infiltração de água para recarga dos aquiferos 

C 

1.17 Cadastramento das fontes de poluição 
dos aqüíferos e das zonas de recarga 

Urbana 4) Monitorar as áreas com depósito de resíduos inertes, sólidos 
domésticos e industriais realizados de forma inadequada para 
evitar a contaminação do aqüífero 

C 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 229 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 2 - 
GERENCIAMENTO 
DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – PGRH 

2.04 Acompanhamento e controle da 
perfuração de poços para evitar a super-
explotação de águas subterrâneas 

Urbana 2) Identificar a localização dos poços perfurados para estudo 
dos locais potenciais para novas perfurações sem ocasionar 
danos ao potencial de recarga 

C 

PDC 3 - 
RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DOS 
CORPOS D'ÁGUA – 
RQCA 

3.01 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final dos 
lodos das ETEs 

Urbana 1) Estudo de áreas com coleta de esgoto deficiente ou ausência 
total de rede de coleta e da viabilidade de atendimento destas 
áreas pela rede do serviço do DAE (extensão da rede de coleta 
de esgoto nos locais viáveis 

C 

3.01 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final dos 
lodos das ETEs 

Urbana 2) No caso das áreas identificadas cuja implantação da rede foi 
caracterizada como invivável devido à distância do loteamento 
ou aglomerado urbano e custos excessivos, elaborar estudo de 
alternativas de tratamento de esgoto localizado como Fossa-
Filtro Anaeróbico ou Estações Compactas 

M 

3.01 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final dos 
lodos das ETEs 

Urbana 1) Estudo das alternativas de tecnologias e locais de 
implantação da Estação de Tratamento de Esgoto, eventuais 
Estações Elevatórias de Esgoto e Interceptores de Esgoto do 
município de Bauru 

C 

3.01 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final dos 
lodos das ETEs 

Urbana 2) Estudo das fontes de recursos financeiros para contratação 
dos serviços necessários à construção da Estação de 
Tratamento de esgoto 

C 

3.01 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final dos 
lodos das ETEs 

Urbana 5) Construir estação de tratamento de esgoto M 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final dos 
lodos das ETEs 

Urbana 1) Atualização de estudo de identificação das áreas com 
processo de erosão do solo e impactos decorrentes destes 
fenômenos nas áreas urbanas e rurais do muninípio de Bauru, 
considerando quei o ultimo levantamento, realizado por Almeida 
Filho, data de 2000. 

C 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final dos 
lodos das ETEs 

Urbana 2) Estudo dos processos erosivos identificados na atualização e 
priorização de áreas críticas, além da proposição de alternativas 
para contenção e recuperação dos processos erosivos 
identificados na áreas urbana e rural do município de Bauru 

C 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 230 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 3 - 
RECUPERAÇÃO 
DA QUALIDADE 
DOS CORPOS 
D'ÁGUA – RQCA 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Urbana 3) Estudo de Viabilidade do Uso de técnicas alternativas para contenção 
de processos erosivos do solo (Dissertação de Dauton Marcelo Cappi – 
Recuperação ambiental de áreas erodidas como alternativa de destino 
final de pneus inservíveis, ESALQ – USP, 2004) 

M 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Urbana 4) Elaborar estudo sobre os impactos do uso e ocupação do solo urbano 
sobre os processos erosivos e propor Ordenamentode Uso e Ocupação 
do Solo prevendo diretrizes para evitar a ocorrência destes fenômenos e 
a conter a ocupação de áreas em risco. Integrar estas diretries ao Plano 
Diretor de Drenagem do município, para que os loteamentos e 
arruamentos sejam estruturados para conter os escoamentos 
superficiais decorrentes das águas pluviais sem que acarretem em 
fenômenos erosivos. 

C 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Urbana 5) Identificar as áreas erodidas que receberam no passado resíduos 
inertes ou outros como meio de contenção do processo, e 
monitoramento da qualidade do solo e das águas subterrâneas das 
áreas próximas (chorume, infestação por vetores e outras pragas que 
ocasionam problemas à saúde pública e ao meio ambiente) 

C 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Urbana 6) Promover programa de manutenção das estruturas de contenção e 
recuperação das erosões previamente implementadas para garantir sua 
durabilidade e evitar que o processo retome seu curso de evolução, 
ocasionando perdas de ordem econômica e ambientais 

C 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Urbana 7) Identificar e monitorar as áreas de risco devido à ocorrência de 
erosões e promover programas habitacionais ou outros meios de 
incentivo para desocupação destas áreas (atualmente o monitoramento 
é realizado pela Defesa Civil) 

M 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Urbana 6) Reduzir os fenômenos erosivos que ocasionam assoreamento dos 
corpos d’água 

M 

3.02 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Urbana 5) Elaborar estudo sobre a ação das águas subterrâneas sobre os 
processos erosivos no município e prever as medidas necessárias após 
o conhecimento destes impactos 

M 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 231 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 3 - 
RECUPERAÇ
ÃO DA 
QUALIDADE 
DOS 
CORPOS 
D'ÁGUA – 
RQCA 

3.02 Tratamento dos Efluentes 
Urbanos, Efluentes das ETAs e 
disposição final dos lodos das 
ETEs 

Rural 1) Estudo das medidas de controle e práticas conservacionistas do uso do solo rural 
compatíveis com as necessidades das propriedades rurais do município de Bauru e 
elaboração de Manual de Uso do Solo Rural (Descrição de Culturas Interessantes 
para a região, Processos de Manejo dos solos, Diretrizes de Manejo para evitar a 
erosão do solo e remediar pequenos processos erosivos em suas propriedades) 

C 

3.02 Tratamento dos Efluentes 
Urbanos, Efluentes das ETAs e 
disposição final dos lodos das 
ETEs 

Rural 1) Elaborar estudo de identificação de áreas com matas ciliares degradadas que 
estão afetando a qualidade dos corpos d'água e/ou assoreando-os e estabelecer 
técnicas alternativas para recuperação destas áreas. Este estudo deve contemplar o 
monitoramento da qualidade dos corpos d'água por meio da verificação dos 
parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor 

C 

3.02 Tratamento dos Efluentes 
Urbanos, Efluentes das ETAs e 
disposição final dos lodos das 
ETEs 

Rural 2) Implementar técnicas nas áreas prioritárias, próximas à corpos d'água utilizados 
como mananciais de abastecimento público ou privado (causando prejuízos 
financeiros ou à saúde pública) ou cujo grau de poluição esteja afetando o 
ecossistema aquático e ripário (fauna e flora) 

M 

3.02 Tratamento dos Efluentes 
Urbanos, Efluentes das ETAs e 
disposição final dos lodos das 
ETEs 

Rural 1) Implementar técnicas construtivas para drenagem das estradas rurais evitando os 
processos erosivos nestas áreas, caso as estradas estejam entre municípios 
limitrofes podem-se ser estudados meios para construção com o estabelecimento de 
Consórcios Municipais 

M 

3.04 Assistência aos municípios no 
controle da explotação de areia e 
outros recursos minerais 

Urbana 1) Atualização do estudo de identificação das áreas receptoras de resíduos da 
construção civil e elaboração de base georreferenciada destas áreas para 
monitoramento e fiscalização  

C 

3.04 Assistência aos municípios no 
controle da explotação de areia e 
outros recursos minerais 

Urbana 2) Implementação de medidas de fiscalização para evitar a deposição dos resíduos 
nos terrenos baldios do município de Bauru 

C 

3.04 Assistência aos municípios no 
controle da explotação de areia e 
outros recursos minerais 

Urbana 3) Implementação de medidas de incentivos fiscais aos proprietários de terrenos e/ou 
imóveis desocupados para a manutenção adequada destes 

M 

3.04 Assistência aos municípios no 
controle da explotação de areia e 
outros recursos minerais 

Urbana 4) Estudo de alternativas para redução dos vazios urbanos no município de Bauru, 
visando evitar a deposição dos resíduos, e também o espalhamento excessivo do 
município para áreas cada vez mais distantes (redução da especulação imobiliária e 
promoção de programas habitacionais para financiamento de moradias nestas áreas) 

M 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 232 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 3 - 
RECUPERAÇÃO 
DA QUALIDADE 
DOS CORPOS 
D'ÁGUA – RQCA 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 1) Organização das rotas de coleta dos resíduos sólidos para 
atendimento da população referente aos domicílios adicionais devido 
ao crescimento natural do município (ver projeção da população) do 
município de Bauru 

C 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 2) No caso das áreas afastadas pode-se prever sistema de coleta 
alternativo, podendo este ser centralizado em local mais adequado 
para o recolhimento dos caminhões, porém este sistema deve ser 
implementado juntamente com uma estrutura de conscientização e 
com a participação dos moradores que irão utilizá-lo, para que haja 
esclarecimento e compromisso destes para o transporte dos resíduos 
regularmente até o local indicado 

M 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 3) No caso dos resíduos de construção civil elaborar estudo de 
alternativas para local de destinação destes e implementar medidas 
para garantir que todo o material seja descartado nesta área 

M 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 4) Estudo sobre a viabilidade de utilização de pneus na recuperação 
de erosões de grande porte (ver estudo Dauton Marcelo Cappi 
ESALQ) 

M 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 1) Elaborar diagnóstico da área utilizada atualmente como Aterro 
Sanitário para previsão dos possíveis impactos ambientais futuros e 
de medidas de prevenção contra estes após o fechamento do aterro 
(monitoramento da qualidade das águas subterrâneas e do solo do 
entorno) 

C 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 2) Identificar as áreas potenciais para locação do novo aterro 
sanitário e estudos necessários para implementação deste 

C 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 4) Implementar o plano de extensão da rede de coleta de efluentes 
para evitar lançamentos por fontes de poluição desconhecidas 

C 

3.04 Assistência aos municípios no controle 
da explotação de areia e outros 
recursos minerais 

Urbana 8) Controlar a disposição de resíduos sólidos evitando-se a 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas 

M 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 233 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 3 - 
RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DOS 
CORPOS D'ÁGUA – 
RQCA 

3.04 Assistência aos municípios no 
controle da explotação de areia e 
outros recursos minerais 

Rural 1) Estudo de alternativas de tratamento de esgoto localizado como 
Fossa-Filtro Anaeróbico ou Estações Compactas 

C 

3.04 Assistência aos municípios no 
controle da explotação de areia e 
outros recursos minerais 

Rural 2) Prever sistema de coleta alternativo dos resíduos domésticos 
gerados em áreas rurais ou urbanas afastadas da rota de coleta, 
podendo este ser centralizado em local mais adequado para o 
recolhimento dos caminhões, porém este sistema deve ser 
implementado juntamente com uma estrutura de conscientização e 
com a participação dos moradores que irão utilizá-lo, para que haja 
esclarecimento e compromisso destes para o transporte dos resíduos 
regularmente até o local indicado 

C 

PDC 4 - 
CONSERVAÇÃO E 
PROTEÇÃO DOS 
CORPOS D’ ÁGUA – 
CPCA 

4.01 Estudos de viabilidade e 
aperfeiçoamentos da legislação de 
proteção dos mananciais atuais e 
futuros 

Urbana 2) Estudo de Alternativas para Recuperação das Áreas Ripárias, 
considerando a importância da preservação das matas ciliares para 
manutenção da qualidade dos recursos hídricos e equilíbrio dos 
ecossistemas 

M 

4.03 Ações de recomposição da 
vegetação ciliar e da cobertura 
vegetal e disciplinamento do uso do 
solo 

Urbana 1) Diagnóstico do uso e ocupação das áreas ripárias do município, 
contendo previsão de impactos ambientais, sociais, culturais e 
econômicos desta ocupação. Este estudo deve contemplar priorização 
segundo extensão da área e número de habitantes afetados 

C 

4.03 Ações de recomposição da 
vegetação ciliar e da cobertura 
vegetal e disciplinamento do uso do 
solo 

Urbana 2) Promover programas de proteção das matas ciliares para 
manutenção da qualidade das águas 

C 

4.03 Ações de recomposição da 
vegetação ciliar e da cobertura 
vegetal e disciplinamento do uso do 
solo 

Urbana 3) Identificar áreas potenciais para formação de corredor ecológico 
entre as áreas vegetadas no entorno dos recursos hídricos e áreas 
preservadas, florestadas ou de proteção ambiental 

M 

4.03 Ações de recomposição da 
vegetação ciliar e da cobertura 
vegetal e disciplinamento do uso do 
solo 

Urbana 7) Realocar população irregularmente residindo na faixa de proteção 
das margens dos corpos d’água 

M 



                                                                                                                          

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

471

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 234 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC   Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 4 - 
CONSERVAÇÃO E 
PROTEÇÃO DOS 
CORPOS D’ ÁGUA – 
CPCA 

4.03 Ações de recomposição da vegetação 
ciliar e da cobertura vegetal e 
disciplinamento do uso do solo 

Rural 1) Identificar áreas próximas aos corpos d’água na zona rural onde a 
vegetação foi suprimida 

C 

4.03 Ações de recomposição da vegetação 
ciliar e da cobertura vegetal e 
disciplinamento do uso do solo 

Rural 2) Promover programa de incentivo ao reflorestamento e/ou revegetação 
destas áreas junto aos proprietários rurais 

M 

4.03 Ações de recomposição da vegetação 
ciliar e da cobertura vegetal e 
disciplinamento do uso do solo 

Rural 3) ) Identificar áreas potenciais para formação de corredor ecológico 
entre as áreas vegetadas no entorno dos recursos hídricos e áreas 
preservadas, florestadas ou de proteção ambientaL 

M 

PDC 5 - 
PROMOÇÃO DO 
USO RACIONAL 
DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – URRH 

5.01 Racionalização do Uso da Água no 
Sistema de Abastecimento Urbano 

Urbana 1) Identificar áreas com abastecimento de água deficiente e estudar a 
viabilidade de atendimento destas áreas pela rede do serviço do DAE 
(extensão da rede de abastecimento de água nos locais viáveis) 

C 

5.01 Racionalização do Uso da Água no 
Sistema de Abastecimento Urbano 

Urbana 2) No caso das áreas identificadas cuja implantação da rede foi 
caracterizada como invivável devido à distância do loteamento ou 
aglomerado e custos excessivos, elaborar estudo de alternativas de 
abastecimento de água localizadas, como perfuração de poços 
subterrâneos e reservatórios para tratamento simplificado da água para 
consumo humano 

M 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Quadro 235 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 5 - 
PROMOÇÃO DO 
USO RACIONAL 
DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – URRH 

5.01 Racionalização do Uso da Água no 
Sistema de Abastecimento Urbano 

Rural 1) Estudo de alternativas de abastecimento de água localizadas, como 
perfuração de poços subterrâneos e reservatórios para tratamento 
simplificado da água para consumo humano, utilização de água de 
chuva para usos menos nobres etc. Para isto devem ser diagnosticados 
o potencial de recarga, vulnerabilidade e qualidade das águas 
subterrâneas de forma a idenficar os pontos onde a captação é 
recomendada, recomendando-se observar os estudos descritos no 
Diagnóstico (SHS) e complementá-los com novos estudos específicos. 
Os mananciais superficiais foram estudados no presente diagnóstico, 
identificando-se as disponibilidades hídricas em diversas seções 
selecionadas, sendo necessário o monitoramento do padrão de 
qualidade desta água, principalmente para consumo humano. No caso 
de uma qualidade aceitável ou que permita o tratamento simplificado 
pode-se propor a elaboração de estudo de alternativas para tratamento 
de água para pequenas comunidades ou locais isolados (PROSAB - Luiz 
di Bernardo, disponível em 
http://www.finep.gov.br/Prosab/produtos.htm#download) 

C 

5.02 Zoneamento hidroagrícola, em parceria 
com o Governo Federal 

Rural 2) Promoção de Técnicas de Manejo do Solo adequadas às 
características regionais 

C 
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Quadro 236 PDCs para Medidas de Controle e Mitigadoras 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas de Controle e Mitigadoras Prazo 
PDC 7 - 
PREVENÇÃO E 
DEFESA CONTRA 
EVENTOS 
HIDROLÓGICOS 
EXTREMOS – PDEH 

7.02 Apoio à elaboração dos Planos de 
Macrodrenagem Urbana 

Urbana 4) Identificar o uso e ocupação do solo em áreas críticas devido à 
erosão e inundações e elaborar de Macrodrenagem e 
Microdrenagem para o município de Bauru, considerando que 
muitos dos problemas de uso inadequado do solo ocorre em áreas 
próximas às áreas de várzeas, e a correlação dos sistemas de 
drenagem com os processos erosivos e a qualidade dos recursos 
hídricos em geral 

M 

7.02 Apoio à elaboração dos Planos de 
Macrodrenagem Urbana 

Urbana 1) Plano Diretor de Macrodrenagem para as 4 sub-bacias do 
município 

C 

7.02 Apoio à elaboração dos Planos de 
Macrodrenagem Urbana 

Urbana 2) Identificar as áreas erodidas devido à ausência de dissipadores 
de energia no final da rede de coleta das águas pluviais e construir 
estrutura para este fim 

C 

7.06 Projetos e obras de estruturas para 
contenção de cheias 

Urbana 3) Elaborar estudo de alternativas compensatórias para reter as 
águas pluviais no lote ou em determinadas áreas para reduzir o 
volume de pico nas redes (bacias de detenção e retenção de água 
e outras medidas) 

M 

 
Os quadros a seguir apresentam as medidas preventivas identificadas para os impactos classificadas por PDCs, sendo que, da 

mesma forma como descrito para as medidas de controle e mitigação, algumas não estão contempladas por impossibilidade de 
compatibilização, dada as discrepâncias entre os escopos dos documentos (Plano de Bacia e Prognóstico Ambiental Municipal). As 
medidas não contempladas serão apresentadas posteriormente, juntamente com as medidas de controle e mitigação de impactos não 
classificadas por PDCs. 
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Quadro 237 PDCs para Medidas Preventivas 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas Preventivas Prazo 
PDC 1 - BASE DE DADOS, 
CADASTROS, ESTUDOS E 
LEVANTAMENTOS - BASE 

1.15 Monitoramento dos pontos de 
lançamentos de efluentes industriais e 
regularização das respectivas outorgas 

Rural 4) Fiscalizar as fontes industriais (usinas de 
açúcar e álcool, aguardente, abatedouros e 
curtumes) para prevenir a ocorrencia de 
contaminações por acidentes ou 
despejos/lançamentos irregulares 

M 

PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DOS CORPOS 
D'ÁGUA – RQCA 

3.01 Tratamento dos Efluentes Urbanos, 
Efluentes das ETAs e disposição final 
dos lodos das ETEs 

Rural 3) Promover programa de recuperação de áreas 
contaminadas, monitoramento e prevenção de 
novas ocorrências 

M 

3.02 Projetos e obras de prevenção e 
contenção da erosão em áreas urbanas 
e rurais, em parceria com municípios 

Urbana 1) Conscientização dos moradores das áreas 
erodidas sobre os riscos de deposição de 
resíduos da construção civil para contenção 
destes fenômenos 

M 

3.02 Projetos e obras de prevenção e 
contenção da erosão em áreas urbanas 
e rurais, em parceria com municípios 

Urbana 2) Identificar áreas vulneráveis e prever medidas 
para prevenir o início da ocorrência de 
processos erosivos 

M 

3.02 Projetos e obras de prevenção e 
contenção da erosão em áreas urbanas 
e rurais, em parceria com municípios 

Urbana 3) Implementação de regulamentação sobre as 
futuras medidas de controle de erosões 
determinando a necessidade de previsão dos 
impactos sobre as águas subterrâneas e 
superficiais 

L 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Urbana 1) Estudo de Alternativas para identificação de 
área para disposição adequada dos resíduos 
inertes e de processos de reutilização ou 
reciclagem 

M 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Urbana 2) Incentivar a ocupação dos vazios urbanos por 
meio de ações por meio de incentivos fiscais ou 
proibição de expansão dos limites da área 
urbana 

M 
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Quadro 238 PDCs para Medidas Preventivas 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas Preventivas Prazo 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DOS CORPOS 
D'ÁGUA – RQCA 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Urbana 3) Incentivar o uso dos vazios urbanos para 
práticas agrícolas sustentáveis como a 
agricultura orgânica de subsistência 

M 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Urbana 4) Organização das rotas de coleta dos resíduos 
sólidos para atendimento de 100% dos 
domicílios do município de Bauru 

L 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Urbana 5) Estudo do potencial de reciclagem dos 
resíduos sólidos e implementação de política de 
coleta seletiva e reciclagem de resíduos 
plásticos, papel, vidro e metais em sistema de 
cooperativa 

L 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Urbana 6) Implementar programas de educação 
ambiental e conscientização em todos os níveis 
para atingir o máximo de moradores quanto 
possível para esclarecimento e compromisso 
com a separação dos resíduos para a coleta 
seletiva 

L 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Urbana 7) Implementar programa de conscientização 
sobre a disposição dos resíduos inertes 

M 

3.04 Tratamento de efluentes dos sistemas 
de disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos, e das fontes difusas de 
poluição 

Rural 2) Implementar ações de fiscalização 
relacionadas ao lançamento indevido de esgoto 
doméstico e outros efluentes nos corpos d’água 
sem tratamento 

M 
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Quadro 239 PDCs para Medidas Preventivas 

PDC  Ação (PDC) Área Medidas Preventivas Prazo 
PDC 4 - 
CONSERVAÇÃO 
E PROTEÇÃO 
DOS CORPOS 
D’ ÁGUA – 
CPCA 

4.03 Ações de recomposição da 
vegetação ciliar e da cobertura 
vegetal e disciplinamento do 
uso do solo 

Urbana 1) Estabelecer programa de Financiamento ou Construção de 
Habitações Sociais 

L 

PDC 5 - 
PROMOÇÃO DO 
USO RACIONAL 
DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS – 
URRH 

5.01 Racionalização do Uso da Água 
no Sistema de Abastecimento 
Urbano 

Urbana 1) Identificar fontes potenciais de abastecimento de água para 
consumo humano para as gerações futuras e promover programas de 
proteção destas fontes 

M 

5.01 Racionalização do Uso da Água 
no Sistema de Abastecimento 
Urbano 

Urbana 2) Promover programa de incentivo ao combate do desperdício da 
água potável (consicentização da população sobre como racionalizar o 
uso da água, fiscalização de ações de desperdício e onerar os 
responsáveis) 

L 

5.01 Racionalização do Uso da Água 
no Sistema de Abastecimento 
Urbano 

Urbana 3) Monitorar a qualidade da água distribuída M 

5.01 Racionalização do Uso da Água 
no Sistema de Abastecimento 
Urbano 

Urbana 4) Implementar medidas de redução de perdas nos sistemas de 
abastecimento de água 

L 

PDC 8 - 
CAPACITAÇÃO 
TÉCNICA, 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL – CCEA

8.03 Fomento à realização de cursos 
e seminários de atualização, 
aperfeiçoamento e 
especialização em recursos 
hídricos. 

Rural 5) Promover programa de conscientização sobre a destinação dos 
resíduos sólidos (domésticos, de saúde, inertes, industriais, e outros) e 
sobre as vantagens da reciclagem dos materiais 

M 

As medidas apresentadas nos dois quadros que seguem referem-se às medidas de controle e mitigadoras e preventivas, 
respectivamente, não contempladas por PDCs. 
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Quadro 240 Medidas de Controle e Mitigadoras não contempladas por PDCs 
Área Medidas Prazo 

Urbana 1) Limitar a expansão do perímetro urbano sobre as áreas rurais C 

Urbana 
1) Os resíduos de uso agrícola, como embalagens de fertilizantes e agrotóxicos, devem ser destinados ao local indicado pela secretaria da 
agricultura 

C 

Urbana 1) Promover programas de conscientização sobre o processo de infestão do Achatina Fulica (caramujo Africano) e riscos à saúde C 
Urbana 1) Promover programas de conscientização sobre o processo de infestão do flebótomo Lutzomynia e riscos à saúde C 
Urbana 1) Promover programas de conscientização sobre o processo de infestão do mosquito Aedes Aegypti e riscos à saúde C 
Urbana 1) Promover programas de conscientização sobre os meios de contaminação por Leptospirose e riscos à saúde C 
Urbana 2) Identificar as áreas desmatadas com potencial para recuperação espontânea e proteger estas áreas de novas ações antrópicas degradadoras C 
Urbana 2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas C 
Urbana 2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas C 
Urbana 2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas C 
Urbana 2) Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas (borrifação de inseticidas nos locais contaminados) C 
Urbana 3) Identificar áreas que necessitam de intervenção para recuperar-se e propor programa de recuperação com apoio dos proprietários rurais C 
Urbana 3) Identificar as áreas de vazios urbanos e promover sua ocupação C 

Urbana 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de atendimento médico diferenciado 
para áreas em risco de infestação conhecido apra evitar agravos e óbitos 

C 

Urbana 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de atendimento médico diferenciado 
para áreas em risco de infestação conhecido para evitar agravos e óbitos 

C 

Urbana 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de atendimento médico diferenciado 
para áreas em risco de infestação conhecido para evitar agravos e óbitos 

C 

Urbana 
4) Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam a doença e fornecimento de atendimento médico diferenciado 
para áreas em risco de infestação conhecido para evitar agravos e óbitos 

C 

Rural 1) Promover programa de proteção à fauna e flora junto aos proprietários rurais M 

Rural 
3) Promover programas de fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as áreas identificadas pelo ISA 
Controle de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 

M 

Rural 
3) Promover programas de fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as áreas identificadas pelo ISA 
Controle de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 

M 

Rural 
3) Promover programas de fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as áreas identificadas pelo ISA 
Controle de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 

M 

Rural 
3) Promover programas fiscalização de áreas com risco potencial para ocorrência desta doença, utilizar as áreas identificadas pelo ISA Controle 
de Vetores para identificação dos setores censitários prioritários 

M 
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Quadro 241 Medidas Preventivas não contempladas por PDCs 
Área Medidas Prazo 

Rural 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito irregular 
de lixo em suas propriedades L 

Rural 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito irregular 
de lixo em suas propriedades L 

Rural 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito irregular 
de lixo em suas propriedades L 

Rural 

1) Implementar incentivos fiscais, no IPTU, por exemplo, para proprietários de terrenos que realizam periodicamente a manutenção 
adeuqada destas áreas, como: roçagem periódica, construção de calçadas, isolamento, monitoramento e denúncias de depósito irregular 
de lixo em suas propriedades L 

Rural 
2) Promover programa de conscientização e disseminação de medidas de prevenção de novas ocorrência, como: uso de coleiras 
inseticidas ou repelentes a insetos em cães e fechamento de canis com telas finas M 

Rural 
1) Evitar a ocorrência de novas ocupações irregulares, por meio de fiscalização das áreas protegidas e fornecimento de subsídios para 
moradia M 

Rural 6) Ampliar o sistema de coleta de resíduos reciclados M 
Rural 7) Incentivar a formação de cooperativa de catadores de resíduos reciclados M 
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18.3 RECOMENDAÇÕES 

As medidas que devem ser priorizadas na área urbana, ou seja, que foram 
identificadas com relavância máxima (CRÍTICO) e prazo mínimo para impmentação 
(CURTO PRAZO) são: 

IMPACTO: EROSÃO 
• Atualização de estudo de identificação das áreas com processo de erosão do 

solo e impactos decorrentes destes fenômenos nas áreas urbanas e rurais do 
muninípio de Bauru, considerando quei o ultimo levantamento, realizado por 
Almeida Filho, data de 2000. 

• Estudo dos processos erosivos identificados na atualização e priorização de 
áreas críticas, além da proposição de alternativas para contenção e 
recuperação dos processos erosivos identificados na áreas urbana e rural do 
município de Bauru 

• Elaborar estudo sobre os impactos do uso e ocupação do solo urbano sobre 
os processos erosivos e propor Ordenamentode Uso e Ocupação do Solo 
prevendo diretrizes para evitar a ocorrência destes fenômenos e a conter a 
ocupação de áreas em risco. Integrar estas diretries ao Plano Diretor de 
Drenagem do município, para que os loteamentos e arruamentos sejam 
estruturados para conter os escoamentos superficiais decorrentes das águas 
pluviais sem que acarretem em fenômenos erosivos. 

• Identificar as áreas erodidas que receberam no passado resíduos inertes ou 
outros como meio de contenção do processo, e monitoramento da qualidade 
do solo e das águas subterrâneas das áreas próximas (chorume, infestação 
por vetores e outras pragas que ocasionam problemas à saúde pública e ao 
meio ambiente) 

• Promover programa de manutenção das estruturas de contenção e 
recuperação das erosões previamente implementadas para garantir sua 
durabilidade e evitar que o processo retome seu curso de evolução, 
ocasionando perdas de ordem econômica e ambientais 

IMPACTO: OCUPAÇÃO IRREGULAR 
• Diagnóstico do uso e ocupação das áreas ripárias do município, contendo 

previsão de impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos desta 
ocupação. Este estudo deve contemplar priorização segundo extensão da 
área e número de habitantes afetados 

• Identificar as áreas de vazios urbanos e promover sua ocupação 
IMPACTO: AUSENCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

• Estudo das alternativas de tecnologias e locais de implantação da Estação de 
Tratamento de Esgoto, eventuais Estações Elevatórias de Esgoto e 
Interceptores de Esgoto do município de Bauru 

• Estudo das fontes de recursos financeiros para contratação dos serviços 
necessários à construção da Estação de Tratamento de esgoto 

IMPACTO: AUSENCIA DE SISTEMA DE DRENAGEM 
• Plano Diretor de Macrodrenagem para as 4 sub-bacias do município 
• Identificar as áreas erodidas devido à ausência de dissipadores de energia no 

final da rede de coleta das águas pluviais e construir estrutura para este fim 
IMPACTO: OCORRÊNCIA DE INFESTAÇÃO POR ACHATINA FULICA 

• Promover programas de conscientização sobre o processo de infestão do 
Achatina Fulica (caramujo Africano) e riscos à saúde 



                                                   

SHS - Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda. 
Rua Padre Teixeira nº 1772 cep 13560-210 São Carlos - SP tel/fax (16) 3374-1755 www.shs.com.br 

480

Prefeitura Municipal de Bauru 
ESTADO DE SÃO PAULO 

• Promover programas de eliminação dos vetores nas áreas identificadas 
• Promover programa de conscientização sobre os sintomas que caracterizam 

a doença e fornecimento de atendimento médico diferenciado para áreas em 
risco de infestação conhecido apra evitar agravos e óbitos 

IMPACTO: POLUIÇÃO/CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS 

• Identificar as cargas poluidoras orgânicas e inorgânicas provenientes de 
fontes pontuais e difusas nos corpos d’água principais do município 

• Promover programas de proteção das matas ciliares para manutenção da 
qualidade das águas 

• Implementar o plano de extensão da rede de coleta de efluentes para evitar 
lançamentos por fontes de poluição desconhecidas 

IMPACTO: VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
• Promover programas de proteção das áreas de recarga, evitando a 

contaminação dos aquiferos e a a redução da infiltração de água para recarga 
dos aquiferos 

• Identificar a localização dos poços perfurados para estudo dos locais 
potenciais para novas perfurações sem ocasionar danos ao potencial de 
recarga 

• Monitorar as áreas com depósito de resíduos inertes, sólidos domésticos e 
industriais realizados de forma inadequada para evitar a contaminação do 
aqüífero 

 
As medidas que devem ser priorizadas na área RURAL, ou seja, que foram 

identificadas com relavância máxima (CRÍTICO) e prazo mínimo para impmentação 
(CURTO PRAZO) são: 

IMPACTO: AUSÊNCIA DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS DE USO DO SOLO 
• Promoção de Técnicas de Manejo do Solo adequadas às características 

regionais 
IMPACTO: PROCESSOS EROSIVOS 

• Estudo das medidas de controle e práticas conservacionistas do uso do solo 
rural compatíveis com as necessidades das propriedades rurais do município 
de Bauru e elaboração de Manual de Uso do Solo Rural (Descrição de 
Culturas Interessantes para a região, Processos de Manejo dos solos, 
Diretrizes de Manejo para evitar a erosão do solo e remediar pequenos 
processos erosivos em suas propriedades) 

• Elaborar estudo de identificação de áreas com matas ciliares degradadas que 
estão afetando a qualidade dos corpos d'água e/ou assoreando-os e 
estabelecer técnicas alternativas para recuperação destas áreas. Este estudo 
deve contemplar o monitoramento da qualidade dos corpos d'água por meio 
da verificação dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor 

IMPACTO: AUSÊNCIA DE REDE DE ABASTECIMENTO 
• Estudo de alternativas de abastecimento de água localizadas, como 

perfuração de poços subterrâneos e reservatórios para tratamento 
simplificado da água para consumo humano, utilização de água de chuva 
para usos menos nobres etc. Para isto devem ser diagnosticados o potencial 
de recarga, vulnerabilidade e qualidade das águas subterrâneas de forma a 
idenficar os pontos onde a captação é recomendada, recomendando-se 
observar os estudos descritos no Diagnóstico (SHS) e complementá-los com 
novos estudos específicos. Os mananciais superficiais foram estudados no 
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presente diagnóstico, identificando-se as disponibilidades hídricas em 
diversas seções selecionadas, sendo necessário o monitoramento do padrão 
de qualidade desta água, principalmente para consumo humano. No caso de 
uma qualidade aceitável ou que permita o tratamento simplificado pode-se 
propor a elaboração de estudo de alternativas para tratamento de água para 
pequenas comunidades ou locais isolados (PROSAB - Luiz di Bernardo, 
disponível em http://www.finep.gov.br/Prosab/produtos.htm#download) 

IMPACTO: AUSÊNCIA DE REDE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 
• Estudo de alternativas de tratamento de esgoto localizado como Fossa-Filtro 

Anaeróbico ou Estações Compactas 
• Os resíduos de uso agrícola, como embalagens de fertilizantes e agrotóxicos, 

devem ser destinados ao local indicado pela secretaria da agricultura 
• Prever sistema de coleta alternativo dos resíduos domésticos gerados em 

áreas rurais ou urbanas afastadas da rota de coleta, podendo este ser 
centralizado em local mais adequado para o recolhimento dos caminhões, 
porém este sistema deve ser implementado juntamente com uma estrutura de 
conscientização e com a participação dos moradores que irão utilizá-lo, para 
que haja esclarecimento e compromisso destes para o transporte dos 
resíduos regularmente até o local indicado 

IMPACTO: DEGRADAÇÃO DAS MATAS CILIARES 
• Identificar áreas próximas aos corpos d’água na zona rural onde a vegetação 

foi suprimida 
 
IMPACTO: DEGRADAÇÃO DE ÁREAS COM COBERTURA VEGETAL 

• Identificar as áreas desmatadas com potencial para recuperação espontânea 
e proteger estas áreas de novas ações antrópicas degradadoras 

• Identificar áreas que necessitam de intervenção para recuperar-se e propor 
programa de recuperação com apoio dos proprietários rurais 

IMPACTO: INVASÃO DA ÁREA URBANIZADA 
• Limitar a expansão do perímetro urbano sobre as áreas rurais 

As medidas propostas nos cenários 2 e 3 do prognóstico ambiental conforme as 
análises e classificações realizadas podem ser divididas como mostra o quadro abaixo,, com 
relação a: 

• área de abrangência (urbana ou rural); 
• cenário à que se refere (Cenário 2 – Medidas de Controle e Mitigadoras e 

Cenário 3 – Medidas Preventivas); 
• Relevância do Impacto (crítico, moderado ou desprezível) conforme matriz de 

priorização, (MOREIRA, 2001); 
• Prazo para implementação da medida (curto, médio ou longo). 
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Quadro 242 Resumo do número de medidas 

RELEVÂNCIA E 
PRAZO 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

MEDIDAS DE 
CONTROLE E 
MITIGADORAS

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

MEDIDAS DE 
CONTROLE E 
MITIGADORAS 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

CRÍTICO/CURTO 20  12  
CRÍTICO/MÉDIO 14 2 6 8 
CRÍTICO/LONGO  2  4 
MODERADO/CURTO     
MODERADO/MÉDIO  3   
MODERADO/LONGO  1   
DESPREZÍVEL/CURTO     
DESPREZÍVEL/MÉDIO  3   
DESPREZÍVEL/LONGO  4   

 
Como tratam-se de impactos diagnosticados cujo potencial de afetar a população e o 

meio ambiente são altos há a concentração de medidas  de controle e mitigadoras 
caracterizadas como críticas e a serem implementadas em um curto prazo, tanto na área 
rural quanto na área urbana. 
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19. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento ambiental urbano constitui-se em uma das ferramentas para a 
promoção da melhoria da qualidade de vida da população e da qualidade ambiental do 
município. Sua implementação possibilita, ao mesmo tempo, a instrumentalização de 
conhecimentos sobre o meio físico, biótico e legislação ambiental, e a previsão das 
conseqüências ambientais frente às diversas possibilidades de uso e ocupação, 
orientando objetivamente os processos de tomada de decisão. 

As condições degradantes de utilização das micro-bacias urbanas representam 
garantias cada vez menores de viabilização do uso sustentável de recursos naturais para 
as futuras gerações. 

Os agressivos processos erosivos lineares levantados na região de Bauru 
degradam de maneira séria, através dos anos, os solos urbanos e rurais, e 
consequentemente contribuem para o assoreamento dos cursos d’água e aumento de 
níveis de enchentes. 

Na área urbana de Bauru, os prejuízos decorrentes dos processos erosivos são 
incalculáveis, pelo caráter catastrófico inerente as áreas envolvidas, colocando em risco 
pessoas, moradias e equipamentos de infra-estrutura, e devido aos insucessos das obras 
de contenção observadas em levantamento realizado nos arquivos da imprensa escrita 
local. 

Na região de Bauru, ocorrem elevados índices pluviométricos, principalmente no 
período de dezembro a fevereiro, e, como conseqüência, nas áreas urbanas e rurais, 
ocorrem sérios problemas caracterizados no levantamento como: 

• boçorocas/ravinas ameaçando vidas, impedindo o tráfego e isolando 
habitações e até bairros; 

• diminuição das potencialidades hídricas urbanas, face ao carreamento de 
material sólido e sedimentação nos cursos d’água e, consequentemente, 
inundações cada vez mais freqüentes; 

• danos sociais e econômicos à população, provocados por inundações e 
processos erosivos; 

• alagamento de ruas pelo entupimento das galerias, devido à sedimentação 
das partículas oriundas da erosão; 

• custos elevados de manutenção de ruas, canais e galerias, pela não 
adoção de medidas previstas para controle dos processos erosivos; 

• agressão ao meio ambiente por processos erosivos e assoreamento com 
conseqüência ao homem, à fauna, à flora e à paisagem. 

• paralisação do tráfego em algumas avenidas/ruas, por efeito da erosão ou 
assoreamento; 

• redução patrimonial pela depreciação imobiliária; 
• desestímulo a novos investimentos na região; 
• diminuição das potencialidades hídricas da região decorrente do 

carreamento de material sólido e sua sedimentação de reservatórios e 
cursos d’água; 

• perda da fertilidade natural de extensas áreas agrícolas, obrigando ao uso 
mais intenso de fertilizantes químicos, e à sujeição aos conseqüentes 
efeitos nocivos ao solo e aos corpos d’água; 
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• incremento nos custos de operação das estações de tratamento de água, 
devido à excessiva turbidez das águas captadas nos rios; 

• agressão ao meio ambiente e ao Homem devido à ação de processos em 
desequilíbrio. 

As alterações que empreendimentos como conjuntos habitacionais e loteamentos 
provocam, poderiam ser minimizadas se incorporassem, em seus projetos urbanísticos, 
medidas de proteção e/ou preservação de componentes físicos e bióticos do Meio 
Ambiente. Porém, nem mesmo dispositivos básicos de drenagem, como guias, sarjetas, 
etc. têm sido implementados em alguns empreendimentos, transformando as áreas de 
expansão do município nos principais focos de erosão. 

Na análise de todos os processos erosivos urbanos da cidade de Bauru conclui-se 
que estes estão associados ao: 

• sistema viário com traçado inadequado e agravado pela inexistência de 
sistemas de drenagem e pavimentação das ruas aliadas à suscetibilidade 
do terreno à erosão; 

• sistemas de drenagem das águas pluviais ou servidas implantados de 
forma inadequada, principalmente lançado a meia encosta ou nas 
cabeceiras de drenagem; 

• conjuntos habitacionais em locais de alta suscetibilidade à erosão e com 
sistemas de drenagem lançado nas cabeceiras de drenagem; 

• assentamento de loteamentos onde as obras de infra-estrutura não foram 
projetadas e muito menos instaladas; 

• nos controles dos processos erosivos, nem sempre há a preocupação com 
a ação da água subterrânea; 

• falta de manutenção das estruturas de drenagem. 
Para os processos erosivos lineares urbanos devem ser estabelecidos mecanismos 

institucionais, na Lei de Parcelamento do Solo, de obrigatoriedade de implementação de 
obras de controle de erosão associadas às obras de infra-estrutura dos loteamentos. 

O controle de um processo erosivo não deve ser abordado de forma isolada, mas 
sim como um conjunto de medidas para a estabilização de toda a bacia de contribuição. 

O estabelecimento de bases técnicas adequadas para a ocupação urbana é de 
fundamental importância para que o crescimento urbano não determine novos processos 
erosivos, ou que o crescimento urbano não seja cerceado pela boçoroca. 

O planejamento do sistema de drenagem urbana deve ser elaborado a partir de 
critérios bem estabelecidos, oriundos da política de administração pública, apoiada em 
regulamentos adequados e que atenda às peculiaridades locais de natureza física, 
econômica, social e ambiental. 

Outro aspecto que merece destaque e tão importante quanto à implantação da obra 
é a manutenção do sistema de drenagem em bom estado de conservação. 

Também é necessária a adoção de medidas preventivas, através de planejamento 
adequado para a ocupação de áreas urbanas, não se aprovando loteamentos em áreas 
com alta suscetibilidade à erosão, sem que nos projetos constem medidas de controle de 
erosão na forma de obras de drenagem e proteção superficial, principalmente nas ruas 
perpendiculares às curvas de nível e nas cabeceiras de drenagem de primeira ordem. 

É necessário que se aprofunde o estudo do comportamento pluviométrico regional 
e local, para que se possa prever, através da análise da intensidade das chuvas e dos 
processos de erosão e inundações, a elaboração de um Plano de Defesa Civil que possa 
minimizar os transtornos da população na área urbana de Bauru. 

Na zona rural as avaliações realizadas na interpretação das fotos aéreas de 1962, 
1972 e 1979 demonstraram que a maioria dos processos erosivos lineares, situados em 
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cabeceiras de drenagem, originou-se logo após processos de desmatamento. Sua origem 
provável é a conseqüência da alteração das condições hidrológicas, provocando maior 
volume de água de escoamento superficial nas cabeceiras de drenagem. Dada a alta 
suscetibilidade erosiva na área rural, é necessário que se recomende aos proprietários 
implantem práticas de conservação do solo (caráter edáfico e vegetativo), para minimizar 
o aporte de águas pluviais para os talvegues, bem como outras obras integradas de 
controle de erosão, principalmente nas estradas vicinais. 

Faz-se necessário, ainda, um trabalho educacional amplo de conscientização da 
comunidade em geral, e, em especial do jovem, sobre os sérios problemas advindos do 
uso inadequado do solo e da não implementação de medidas preventivas por ocasião da 
introdução de alterações antrópicas, culminando em conseqüências danosas ao 
ambiente e às pessoas, seu componente essencial. 

Considerando ainda a relação sociedade/meio ambiente, foi possível enumerar, 
neste trabalho, locais críticos, passíveis de medidas direcionadas por parte do poder 
público da sociedade. 

De forma geral o município apresenta-se como a maioria dos municípios brasileiros: 
riqueza concentrada e segregação social urbana. Foi possível concluir que o não 
atendimento às necessidades básicas indicadas pelos resultados do Índice de 
Salubridade Ambiental representa uma ameaça indireta à condição de salubridade de 
toda a zona urbana. 

Com relação aos atributos naturais do município pode-se aferir que Bauru possui 
importantes fragmentos de florestas para conservação e preservação fitofisionômica do 
Estado, além de rica fauna associada. As matas ciliares do rio Água Parada e do Batalha, 
que atravessam todo o município de Bauru, embora bastante degradadas, ainda 
apresentam trechos passíveis de recuperação.  

As matas ciliares presentes na área da Área de Preservação Ambiental do Água 
Parada são de extrema importância também pelo fato desse corpo hídrico constituir-se 
em uma das alternativas de manancial para abastecimento futuro de água para a cidade 
de Bauru. 

A manutenção dos fragmentos e o estabelecimento de corredores ecológicos, 
através da colaboração dos proprietários rurais do município, representa uma garantia no 
restabelecimento de condições de equilíbrio. 
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