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1. PLANEJAMENTO 
 

A categoria Área de Proteção Ambiental (APA) foi criada através da Lei n ° 6.902, de 27 de 
abril de 1981, com o “interesse na proteção ambiental”, para “conservar ou melhorar as 
condições ecológicas locais” e “assegurar o bem estar das populações humanas”.  
 
De acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) a APA: “é uma área em geral 
extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem estar das 
populações humanas, e tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais”. 
 
 
1.1. Objetivos de Manejo 
 
Conforme a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, os objetivos das APA são: 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
 
O ato de criação deve denominar a Unidade de Conservação (UC), a categoria, os objetivos, 
os limites, a área da unidade e o órgão responsável pela sua administração. Tais premissas 
possuem a base legal do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que 
regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, disposto no CAPÍTULO I (Da 
Criação de Unidade de Conservação) e CAPÍTULO II (Das Disposições Finais) em especial 
o Art. 46. 
  
Neste sentido a APA Municipal Água Parada é uma unidade de uso sustentável, criada pelo 
inciso III do parágrafo único do Art.19 da Lei Municipal nº 4.126, de 12 de setembro de 1996, 
ampliada e regulamentada pela Lei Municipal nº 4.704, de 18 de julho de 2001, esta última 
alterada pela Lei Municipal nº 5.631 de 22 de agosto de 2008 – Plano Diretor Participativo 
de Bauru. Com uma área territorial de aproximadamente 34.800 ha, ocupa 51 % do 
município de Bauru, região central do estado de São Paulo. Nesse documento legal 
constam: 

 
Art.2˚ os objetivos: 
 
1. É a Unidade de Conservação municipal, destinada a proteger e 
conservar a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do município de 
Bauru. 
 
2. Tem a finalidade de garantir a quantidade e a qualidade da água 
deste manancial para o futuro abastecimento público e ainda objetivando a 
proteção dos ecossistemas nela incluídos. 
 
Art. 4˚ especifica os objetivos em acordo ao histórico de criação e os 
aspectos legais: 
 
Não será permitido, o parcelamento para fins urbanos; atividades de 
terraplanagem, mineração, drenagem, escavação, desmatamento e outras 
que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente, perigo para 
a população ou para a biota; a construção de represas ou lagos artificiais; o 
desmatamento de áreas naturais, mesmo degradadas e em qualquer 
estágio de degradação; exercícios capazes de provocar erosões das terras 
e/ou assoreamento dos recursos hídricos; exercícios de atividades que 
ameacem extinguir as espécies da biota regional.  
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Art.7˚... O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de 
conservação do solo, recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão 
agrícola, através de técnicas apropriadas de micro bacias, devendo ser 
combatido nos limites da APA: o pastoreio excessivo; o uso de agrotóxicos; 
a utilização de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou para 
remoção de pastagens e a queima de material orgânico e inorgânico.  

 
 
1.2. Objetivos Específicos 
 
Os objetivos específicos do manejo da APA são: 
 

 proteger nascentes e rios da APA Municipal Água Parada; 

 proteger a vegetação ocorrente da Floresta Estacional Semidecidual, a do Cerrado, 
os ecótonos, os diferentes estágios evolutivos naturais, bem como a fauna a ela associada, 
mantendo assim a biodiversidade local; 

 promover e incentivar as atividades de pesquisa que possam contribuir para a 
conservação da natureza, em particular aquelas que levem ao melhor conhecimento dos 
recursos naturais locais e à otimização do manejo da APA; 

 promover e incentivar a realização de atividades de educação ambiental formal e 
informal; 

 evitar e coibir atividades ou ações que descaracterizem a geomorfologia, a 
hidrografia ou impactem a biota; 

 estabelecer e fomentar corredores ecológicos entre fragmentos vegetacionais; 

 incentivar práticas sustentáveis; 

 combater o uso de agrotóxicos ou outros agentes que ameacem ou contaminem o 
lençol freático ou o solo; 

 estabelecer um programa de apoio à recuperação das matas ciliares; 

 compatibilizar o uso do solo com práticas conservacionistas; 

 gerenciar e promover ações de gestão de resíduos; e 

 apoiar a gestão de mosaico da APA com a Estação Ecológica.  
 
 
2. CONTEXTO DA APA 
 
 
2.1. Contexto Federal  
 
O Brasil possui a maior cobertura de florestas tropicais do mundo, por esta razão, aliada ao 
fato de sua extensão territorial, diversidade geográfica e climática, o país abriga uma imensa 
diversidade biológica, o que faz dele o principal entre os países detentores de 
megadiversidade do Planeta (MMA/SBF, 2002). Podendo abrigar mais de dois milhões de 
espécies (LEWINSOHN; PRADO, 2002), ou seja, entre 15 e 20% da biodiversidade que se 
estima ocorrer no globo (SHEPHERD, 2002). Possui a flora mais rica do mundo, com cerca 
de 55 mil espécies de plantas superiores (aproximadamente 22% do total mundial); 524 
espécies de mamíferos, 1.677 de aves, 517 de anfíbios e 2.657 de peixes (LEWINSOHN; 
PRADO, 2000). Contém também, dois hotspots de biodiversidade, o Cerrado e a Mata 
Atlântica (BRANDON et al., 2005).  
 
Segundo Leal e Câmara (2005), hotspots refere-se às áreas naturais detentoras de 
expressiva diversidade biológica e que estariam sujeitas ao intensivo processo de 
fragmentação, tendo perdido cerca de ¾ de sua cobertura vegetacional original. 
 

A Floresta Atlântica desenvolve-se pelo litoral das regiões do Nordeste, Sudeste e Sul do 
país, avançando para o interior em extensões variadas. Sua diversidade resulta das 
condições climáticas, de altitude e latitude, que apresenta ao longo de uma faixa florestal 



Encarte 2  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada 

 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru   ecossistema consultoria ambiental 

7/II 

7 

originalmente contínua. Associada aos ecossistemas costeiros de mangues nas enseadas, 
foz de grandes rios, baías e lagunas de influência de marés, matas de restinga nas baixadas 
arenosas do litoral; às florestas de pinheirais no planalto, no Paraná e em Santa Catarina; e 
aos campos de altitude nos cumes das Serras da Bocaina, da Mantiqueira e do Caparaó. A 
maior parte das espécies da fauna e da flora brasileiras, em vias de extinção, são 
endêmicas da Mata Atlântica (DIEGUES et al., 1992).  
 
Pela extensão que ocupa do território brasileiro, a Mata Atlântica apresenta um conjunto de 
ecossistemas com processos ecológicos interligados. Um exemplo da relação entre os 
ecossistemas é a conexão entre diferentes biomas, caracterizada pelo trânsito de animais, o 
fluxo de genes da fauna e flora, e as áreas onde os ambientes se encontram e vão 
gradativamente se transformando - a chamada transição ecológica (SOS MATA 
ATLÂNTICA, 2010). 
 
Outro hotspot de biodiversidade, o Cerrado, está localizado basicamente no Planalto Central 
do Brasil, abrange áreas contínuas dos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, parte 
dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, 
Rondônia e São Paulo e também ocorre em áreas disjuntas ao norte dos estados do 
Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e ao Sul, em pequenas “ilhas” no Paraná. No território 
brasileiro, as disjunções também acontecem na Floresta Amazônica, Floresta Atlântica, 
Caatinga (EITEN, 1994) e no Pantanal (ADÁMOLI, 1982; ALLEM; VALLS, 1987), (RIBEIRO; 
WALTER, 1998). 
 
Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a 
savana mais rica do mundo, abrigando nos diversos ecossistemas uma flora com mais de 
11.000 espécies de plantas nativas (MENDONÇA et. al, 2008), das quais 4.400 são 
endêmicas (MYERS et al. 2000). Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das 
três maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e 
Prata), o que resulta numa grande disponibilidade de recursos hídricos. 
 
De acordo com levantamentos realizados pela Conservation Internacional e outras 
instituições, dos 2.000.000 km² originais, menos de 20% ainda permanecem sobre a forma 
de fragmentos isolados, estando estes envoltos por um contexto altamente antropizado (CI, 
2008). Deste total, pequena parcela está resguardada e protegida sob forma de UC.  
 
As UCs representam uma das melhores estratégias de proteção do patrimônio natural. 
Nestas áreas naturais a fauna, a flora e a geodiversidade são conservadas, assim como os 
processos ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a manutenção do estoque da 
biodiversidade. 
 
Segundo Cabral e Souza (2002), o propósito da sustentabilidade baseia-se na pretensão de 
harmonizar o desenvolvimento com a proteção ambiental, permitindo, ao longo do tempo, a 
permanência de características ambientais no sistema sócio-político. 
 

Em razão da ausência de planejamento com critérios mais detalhados, observa-se que, no 
Brasil, a criação das diferentes categorias de UCs ocorre, em sua grande maioria, de 
maneira não sistematizada. Portanto, a discussão dos atributos ambientais a serem 
contemplados para o estabelecimento do perímetro das UCs de conservação é de suma 
importância. 
 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
 
A crescente conscientização sobre as ameaças à biodiversidade e o aumento de incentivos 
para a sua conservação, evidenciam a necessidade de estabelecer ações prioritárias e a 
adoção de estratégias que visem assegurar a proteção de ambientes naturais. Através da 
organização e estruturação das UCs em um sistema, que organize, proteja e gerencie estas 
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áreas naturais, e ainda possa proporcionar uma oportunidade de desenvolvimento, nos 
modelos de utilização sustentável dos recursos naturais.  
 
Para que sejam atendidos os objetivos de conservação adotados por um país é necessário 
que o sistema de conservação da natureza contemple diferentes categorias de manejo de 
UCs. Cada categoria deve cumprir conjuntos específicos de objetivos, de tal forma que o 
Sistema de Unidades de Conservação alcance a totalidade dos objetivos nacionais de 
conservação da natureza. Sua distribuição espacial deve ser capaz de proteger o máximo 
possível dos ecossistemas do país, reduzindo ao mínimo a perda da biodiversidade. 
 
Segundo a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, o SNUC deve atingir os seguintes objetivos 
nacionais de conservação da natureza: 
 

 contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 
território nacional e nas águas jurisdicionais; 

 proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

 contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

 promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

 promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo 
de desenvolvimento; 

 proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

 proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

 proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

 recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

 proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental; 

 valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

 favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 
contato com a natureza e o turismo ecológico; 

 proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente. 
 
Em função da multiplicidade dos objetivos nacionais de conservação, é necessário que 
existam diversas UCs, manejadas de maneiras diferenciadas, ou seja, em diferentes 
categorias de manejo. O estabelecimento de UCs diferenciadas busca reduzir os riscos de 
empobrecimento genético no país, resguardando o maior número possível de espécies 
animais e vegetais. Assim, o Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação abrange as 
seguintes categorias: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

 

As UCs de Proteção Integral são aquelas onde estão totalmente restringidos a exploração 
ou o aproveitamento dos recursos naturais, admitindo-se apenas o aproveitamento indireto 
dos seus benefícios. Em termos de utilização dos recursos naturais o grupo que engloba as 
unidades de proteção integral é o mais restritivo.  
 
Seu objetivo maior é a preservação da biodiversidade, sendo que a interferência antrópica 
deve ser a menor possível. O manejo deve limitar-se ao mínimo necessário para as 
finalidades próprias a cada uma das unidades, dentro de sua própria categoria. As 
categorias enquadradas neste tipo são: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque 
Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 
 
As UCs de Manejo Sustentado são aquelas nas quais a exploração e o aproveitamento 
econômico direto são permitidos, mas de forma planejada e regulamentada, ou seja, que 
visem o desenvolvimento sustentado. Procura conciliar a preservação da biodiversidade e 
dos recursos naturais com o uso sustentado de parte destes recursos. A alteração dos 
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ecossistemas por ação antrópica deve limitar-se a um nível compatível com a sobrevivência 
permanente de comunidades vegetais e animais. As categorias enquadradas neste tipo são: 
Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, 
Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
As categorias de manejo legalmente estabelecidas no Brasil têm sua correspondência nas 
categorias reconhecidas pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), 
(Tabela 1). 
 
 
Tabela 1 - Categorias de Unidades de Conservação reconhecidas internacionalmente 

CATEGORIAS DA IUCN (1994) 
CATEGORIAS DE MANEJO 
LEGALMENTE ESTABELECIDAS NO 
BRASIL 

Categoria I 
(Reserva Natural Estrita) 

Reserva Biológica  
Estação Ecológica  

Categoria II 
(Parque Nacional) 

Parque Nacional  

Categoria III 
(Monumento Natural) 

Monumento Natural 

Categoria IV 
(Área de Manejo de Habitat / Espécies) 

Refúgio de Vida Silvestre 
Área de Relevante Interesse Ecológico  

Categoria V 
(Paisagem Terrestre e Marinha 
Protegida) 

Área de Proteção Ambiental  

Categoria IV 
(Área Protegida com Recursos 
Manejados) 

Floresta Nacional  
Reserva Extrativista  
Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Reserva de Fauna 

            Fonte: DOUROJEANNI e PÁDUA (2001) 

 
 
A Tabela 2 sintetiza a contribuição das diferentes categorias de manejo frente ao total de 
áreas protegidas do Brasil. Pode-se observar que as Unidades de Proteção Integral 
constituem 42,95% do total de UCs e as Unidades de Uso Sustentável representam 57,05%. 

 
 

Tabela 2 - Síntese do número de Unidades de Conservação segundo o grau de proteção 

Tipo Subtotal % Total 

Proteção Integral 131 42,95 
305 

Uso Sustentável 174 57,05 

                   Fonte: ICMBIO (2009)  

 
 
Das 305 UCs do país, as Florestas Nacionais representam 21,31% (65), seguido dos 
Parques Nacionais com 20,98% (64) e das Reservas Extrativistas com 19,34% (59). As 
APAs representam 10,49% (32). 
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Tabela 3 - Área total das Unidades de Conservação segundo a categoria de manejo 

Categoria Tipo de Uso Total de UCs % de UCs 

Estação Ecológica Proteção integral 31 10,16 

Parque Nacional Proteção integral 64 20,98 

Reserva Biológica Proteção integral 29 9,52 

Monumento Natural Proteção integral 2 0,66 

Refúgio da Vida Silvestre Proteção integral 5 1,64 

Área de Proteção Ambiental Uso sustentável 32 10,49 

Área de Rel. Inter. Ecológico Uso sustentável 17 5,57 

Floresta Nacional Uso sustentável 65 21,31 

Reserva Extrativista Uso sustentável 59 19,34 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentado 

Uso sustentável 1 0,33 

Totais --- 305 100% 

          Fonte: ICMBIO (2009)  
 
 

Pode-se observar na Tabela 4, que o bioma Mata Atlântica possui 39 áreas protegidas de 
Proteção Integral e 32 Unidades de Uso Sustentável. Já o Cerrado tem apenas 20 Unidades 
de Proteção Integral e 23 Unidades de Uso Sustentável. 

 
 

Tabela 4 - Unidades de Conservação por bioma, respectivas quantidades e sua 
porcentagem protegida 

Bioma 
Total de 

UCs 

% do total 

do Bioma 

Proteção 

Integral 
% do Bioma 

Uso 

Sustentável 
% do Bioma 

Amazônia 106 34,75 36 11,80 70 22,95 

Caatinga 24 7,87 12 3,93 12 3,93 

Campos 
Sulinos 

2 0,66 0 0 2 0,66 

Cerrado 43 14,10 20 6,56 23 7,54 

Mata Atlântica 71 23,28 39 12,79 32 10,49 

Marinho 
Costeiro 

57 18,69 22 7,21 35 11,48 

Pantanal 2 0,66 2 0,66 0 0 

Totais* 305 100 131 42,95 174 57,05 

Fonte: ICMBIO (2009)  

 
 
2.2 Enfoque Estadual 
 
A cobertura florestal do estado de São Paulo originalmente era composta por dois biomas 
principais: Mata Atlântica (81%) e Cerrado (12%), os quais ao longo dos anos sofreram 
drásticas devastações. Inúmeras formações vegetais foram reduzidas a pequenos 
fragmentos dispersos por várias regiões, e esses efeitos predatórios atingiram os grandes 
ecossistemas, acarretando expressiva redução de sua biodiversidade (SMA, 2002).  
 



Encarte 2  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada 

 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru   ecossistema consultoria ambiental 

11/II 

11 

No estado de São Paulo restam somente 3% da cobertura florestal original (HADDAD, 1998; 
MARQUES et al., 1998). A Floresta Estacional Semidecidual (FES) do interior paulista é, 
sem dúvida, a mais desmatada e fragmentada devido às culturas agrícolas e pastagens 
(SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 1997). Embora a Floresta Estacional Semidecidual seja 
de grande importância devido ao seu acelerado quadro de destruição (MMA, 2005), já que 
atualmente conta com menos de 1% no estado (SOS MATA ATLÂNTICA, 2002), é a região 
que possui o menor número de UCs em São Paulo, fazendo com que ações de manejo 
nessa região sejam imprescindíveis a fim de se tentar reverter este quadro o quanto antes 
(KRONKA et al., 1993).  
 
Segundo um estudo de avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para a 
biodiversidade brasileira, esta floresta é considerada como “área de provável importância 
biológica, mas insuficientemente conhecida” (MMA, 2002). A antropização progressiva dos 
ecossistemas naturais do planeta, em particular das florestas tropicais, tem gerado grande 
demanda de estudos que poderão subsidiar estratégias de conservação. A importância do 
estudo e quantificação da diversidade biológica é amplamente reconhecida (LOVEJOY, 
1995) e está entre os objetivos básicos da Estratégia Global para a Biodiversidade 
(WILSON, 1992). 
 
UCs Federais no Estado de São Paulo 
 
Segundo dados do ano de 2003 da Fundação SEADE, o estado de São Paulo tem 
727.676,67 ha de território protegido por UCs Federais, que somam 18 unidades, das quais, 
em quantidade por unidade, a maioria são Áreas de Relevante Interesse Ecológico (6), e em 
relação à extensão propriamente dita, a categoria que se destaca é a APA, com 677.738,00 
ha.  
 
Tabela 5 - Número, área e cobertura das Unidades de Conservação Federais no estado 
de São Paulo  

Natureza da Administração e 
Tipos de Unidades 

Número 
de 

Unidades 

Área 
Participação 
em Relação 
à Área Total 
do Estado 

(%) 
Em ha 

Participação 
(%) (1) 

Federais 18 727.676,67 100,00 2,93 

Áreas de Proteção Ambiental 
Federais 

3 677.738,00 93,14 2,73 

Parque Nacional (2) 1 26.416,00 3,63 0,11 

Estações Ecológicas Federais 3 5.571,07 0,77 0,02 

Reservas Biológicas Federais 1 336,00 0,05 0,00 

Florestas Nacionais 3 9.663,37 1,33 0,04 

Reserva Extrativista Federal 1 1.175,93 0,16 0,00 

Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico 

6 1.018,30 0,14 0,00 

Áreas sob Proteção Especial 1 5.758,00 0,79 0,02 

           Fonte: Fundação SEADE, 2003 

 
 
UCs Estaduais no Estado de São Paulo 
 
No estado de São Paulo existem 145 áreas naturais protegidas administradas pelo próprio 
estado. Além das UCs federais existentes em São Paulo, a rede de áreas protegidas 
compreende as UCs públicas estaduais (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Áreas naturais protegidas no estado de São Paulo gerenciadas pelo Sistema 
Estadual de Florestas (SIEFLOR) 

Categoria de Manejo Número de UCs Área total % ** 

Estação Ecológica 24 125.402,16 2,75 

Parque Estadual 27 735.856,28 16,11 

APA 30 3.616.217,14 79,19 

ARIE 3 18.590,21 0,41 

Florestas Estaduais 13 20.015,34 0,44 

RESEX 2 2.790,46 0,06 

RDS 5 12.665,06 0,28 

RPPN* 11 3.604,62 0,08 

Reservas Estaduais 1 48,40 0,00 

Parques Ecológicos 2 458,0 0,01 

Estações Experimentais 19 29.700,04 0,65 

Hortos Florestais 6 92202 0,02 

Viveiros Florestais 2 19,92 0,0 

Total 145 4.566.289,65 **  

*RPPN: Categoria reconhecida pelo Sieflor e gerenciada pelo proprietário.**Valores apenas estimados, 
porque há sobreposição de áreas entre categorias 
Fonte: Fundação Florestal (2009) 

 
 
As UCs existentes não representam igualmente todos os biomas, estando a Floresta 
Estacional Sem decidual, junto com o Cerrado e áreas ecotonais, entre os dois 
biomas em piores condições em termos de representatividade. 
 
 
3. PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 
 

 Plano Local de Habitação e Interesse Social 
 
Os programas governamentais da prefeitura da cidade de Bauru estão envolvidos com 
diversas áreas de atuação, entre elas a habitação. Projetos relacionados a qualidade e 
também a regularização das habitações são de suma importância, pois cerca de 2400 
famílias vivem em condições precárias em 24 favelas. Além destas, ainda existem 5 
assentamentos irregulares na cidade. Em uma primeira fase do trabalho foram feitas 
reuniões com a comunidade, órgãos públicos, segmentos relacionados à área de habitação 
e o Instituto Soma (o qual ganhou a licitação do projeto) (INSTITUTO SOMA, 2011). 
 
Intitulado como Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS) e custeado por verbas 
do governo federal, o programa objetiva até 2025 combater o déficit habitacional local. Com 
o intuito de não prejudicar os moradores carentes, a prefeitura sancionou um projeto de lei 
que isenta de taxas cobradas na regularização de imóveis de até 70m². O projeto de lei que 
da anistia a imóveis consolidados não abrange construções em terrenos públicos, bem 
como áreas de APPs e imóveis que não correspondam às normas de proteção e combate a 
incêndios. Como etapa subsequente deste projeto, realizou-se audiência pública onde foram 
discutidas as metas, os objetivos e as ações prioritárias para serem desenvolvidas até 2025 
(INSTITUTO SOMA, 2011).  
 

 Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos 
 
Também pelo Instituto Soma em conjunto com a prefeitura, por meio do Termo de 
Cooperação técnica, tem sido realizado o Consórcio Intermunicipal para Gestão de 
Resíduos Sólidos. De acordo com a matéria publicada no site do Instituto Soma (2011), 
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“Todo o trabalho será desenvolvido com foco no desenvolvimento regional e organização 
sociocomunitária, visando a inclusão social e a geração de trabalho e renda nas 
comunidades envolvidas, levando-se em conta os princípios da economia solidária.”. 
 

 Projeto Caminhos do Centro Oeste Paulista 
 

Tem por objetivo desenvolver o turismo da região de Agudos, Avaí, Arealva, Bauru, 
Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Macatuba, Pederneiras e Piratininga. Este projeto é 
uma parceria das cidades participantes, com o SEBRAE de São Paulo, da Agência de 
Comunicação da UNIP de Bauru, além do Grupo dos Gestores Locais e do Instituto SOMA. 
Em entrevista ao Jornal da Cidade de Bauru, a analista do SEBRAE/SP, Valéria Barros, 
relata que o interior paulista é o principal destino do Turismo Rural efetuado no Brasil e que 
este padrão é uma tendência mundial (TURISMO BAURU, 2011).  
 
 
4. PLANO DE GESTÃO 
 
4.1. A Missão da APA Municipal Água Parada 
 
A missão de uma APA revela o objetivo específico da UC, os meios para alcançar os estes 
objetivos, e como estes contribuem na preservação e conservação da biodiversidade e no 
desenvolvimento sustentável da região (IBAMA, 2001). 
 
De acordo com a Lei nº. 6.902, de 27 de abril de 1981, o Poder Executivo, quando houver 
relevante interesse público, poderá destinar determinadas áreas do território nacional como 
de importância para a proteção ambiental, a fim de garantir o bem estar das populações 
humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.  
 
Por este instrumento, no artigo 9º, prevê-se em cada APA, dentro dos princípios que regem 
o exercício do direito da propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou 
proibindo: 
 

 a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de 
afetar mananciais de água; 

 a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 
importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 

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

 o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da 
biota regional. 
 
Segundo a Resolução do CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988, em seu Artigo 1º, as 
APAs são Unidades de Conservação destinadas a proteger e conservar a qualidade 
ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando à melhoria da qualidade de vida da 
população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais.  
 
Segundo o SNUC, APA é uma área em geral extensa, com algum grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  
 
Assim, a definição da missão da APA fundamenta-se nos objetivos de sua criação, ou seja, 
na proteção da biodiversidade e dos processos naturais, por um lado, e de outro, nas 
estratégias de desenvolvimento, em bases sustentáveis, e nas questões relevantes, 
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definidas a partir da análise e discussão relativas aos conflitos de uso do solo e de manejo 
dos recursos naturais, assim como dos impactos ambientais resultantes.   
 
A constituição do estado de São Paulo, em seu Capítulo 5, Seção I, sanciona que é dever 
do estado, com a participação da coletividade: 
 

I - propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente; (...) 
IX - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies 
e dos ecossistemas; 
X - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais 
silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou 
submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, 
criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus 
espécimes e subprodutos; (...) 
XII - promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a 
proteção e conservação do meio ambiente; (...) 
XV - promover a educação ambiental e a conscientização pública para a 
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; (...) 
XXI - realizar o planejamento e o zoneamento ambientais, considerando as 
características regionais e locais, e articular os respectivos planos, 
programas e ações (SÃO PAULO, 1989). 
 

Ainda, segundo a constituição do estado, as áreas da Mata Atlântica, Serra do Mar, Zona 
Costeira, o Complexo Estuarino entre Iguape e Cananéia, os vales dos rios Paraíba, Ribeira, 
Tietê e Paranapanema, além das Unidades de Conservação do estado, são locais 
especialmente protegidos e a utilização estará de acordo com a legislação vigente, 
dependendo de prévia autorização e dentro das condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente.     
 
A Área de Proteção Ambiental Municipal Água Parada foi criada a partir da Lei nº. 4.126, de 
12 de setembro de 1996 e corresponde a toda a área da bacia hidrográfica do córrego da 
Água Parada, o qual está inserido no município de Bauru. Tem por objetivos: 
 

I - Conservar os ecossistemas e a biodiversidade existente na APA; 
II - Controlar a expansão urbana desordenada e os usos inadequados do 
solo; 
III - Implantar uma política municipal eficiente e contínua para os ambientes 
naturais; 
IV - Desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade 
ambiental existente, impedindo ações degradadoras; 
V - Proteger a qualidade de água deste importante manancial. 

 
A Lei nº 4.704, de 18 de julho de 2001, que denomina, amplia e regulamenta os usos na 
APA, sanciona que não serão permitidos: o parcelamento para fins urbanos; atividades que 
venham causar danos ou degradação ao meio ambiente; a construção de represas ou lagos 
artificiais; desmatamento de qualquer área natural, atividades que provoquem erosão ou 
assoreamento dos recursos hídricos; instalação de qualquer empreendimento 
potencialmente poluidor e atividades que ameacem a biota regional. Ainda dispõem sobre 
as Zonas de Usos Especiais e Zonas de Uso Agropecuário, destinação e tratamento do 
esgoto e as proibições: deposição de resíduos sem a perfeita impermeabilização do solo e 
tratamento de chorume; lançamento de resíduos agrícolas e pecuários em corpos d’água e 
proíbe, também, o lançamento de resíduos da lavagem de embalagens de fertilizantes, 
agrotóxicos e biocidas em cursos d’água.   
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4.2. Quadro Socioambiental 
 
Segundo o IBAMA (2001), o Quadro Socioambiental deve conter um apanhado sobre a 
dinâmica socioambiental, compreendendo os dados, as análises e a interpretação destas. 
De forma que contenha dados sobre o meio biótico, físico e socioeconômico e dos aspectos 
físicos e institucionais, no âmbito do território interno e macrorregional da APA. Conterá a 
identificação dos problemas e oportunidades, juntamente com o diagnóstico das causas. O 
Quadro Socioambiental será elaborado através do conhecimento técnico científico, com a 
participação da comunidade e demais interessados na gestão da APA. 
 
Desta forma, o quadro ambiental atualizado para a região da APA e seu entorno, deverá 
fornecer elementos primordiais para a elaboração do Plano de Gestão, tais como: sociais, 
ambientais, culturais, econômicos e político-institucionais. Fornecerá também indicadores 
para o reconhecimento e avaliação das forças agentes nesse espaço.  
 
Os resultados devem primar por expressar uma análise funcional, que permita captar as 
principais tendências, indicadores de problemas e potencialidades existentes na área interna 
à unidade e em sua área de influência. 
 
Desta maneira, apresenta-se o Quadro Socioambiental para a APA Municipal Água Parada 
(Tabela 7), o qual foi delineado a partir das informações produzidas na etapa de diagnóstico 
do presente Plano de Manejo. Todos os estudos consideraram etapas de levantamento dos 
dados pré-existentes e levantamentos de campo, além dos subsídios obtidos em reuniões 
com instituições diversas.  
 
Os resultados do Diagnóstico Ambiental encontram-se apresentados no Subproduto 3 – 
Informações Gerais e Diagnóstico do presente Plano de Manejo, e são apresentados no 
Quadro Socioambiental de forma a compor uma síntese do conhecimento produzido. A 
análise integrada de todas estas informações embasa e subsidia a elaboração do 
zoneamento ambiental, conjugada ao levantamento dos impactos ambientais e das 
tendências.  
 
Para o IBAMA (2001), são os seguintes níveis de abordagem a serem considerados para a 
construção do quadro socioambiental: território interno à APA e área de influência. 
 
Em relação ao território Interno da APA, o planejamento abrange os levantamentos, análises 
e interpretações desenvolvidas, na escala adotada e abrangência territorial, tendo em vista 
os horizontes temporais de planejamento da APA.  
 
Quanto à Área de Influência, são indicados os dados disponíveis sobre os meios biótico e 
abiótico, seus níveis de conservação e dos processos socioeconômicos e de estruturação 
urbana regional que condicionem a dinâmica ambiental ou exerçam pressões sobre os 
recursos ambientais da APA. Essa análise tem a função de balizar as políticas normativas e 
programáticas do Plano de Gestão da APA.  
 
No espaço regional o interesse é reconhecer os macroprocessos econômicos e sociais, as 
políticas e programas de governo, para avaliar e prognosticar potenciais impactos sobre a 
APA. Cabem também análises ambientais no nível de biomas e domínios geomorfológicos, 
tendo como objetivo a compreensão do contexto ambiental em que a APA se insere. 
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Tabela 7 - Quadro Socioambiental 
 
Território Interno a APA Municipal Água Parada 

Aspectos físicos Aspectos biológicos Aspectos socioeconômicos 

Clima 
A Área de Proteção Ambiental 
Municipal Água Parada encontra-se 
na região sudeste do Brasil, no 
estado de São Paulo, no município 
de Bauru. Esta região caracteriza-
se por apresentar clima Tropical 
Brasil Central Subquente Úmido, 
com média entre 15°C e 18°C em 
pelo menos um mês e 
apresentando de 1 a 3 meses 
secos (IBGE, 1978). 
 
Geomorfologia 
Esta UC localiza-se no grande 
compartimento geomorfológico 
denominado por Ab'Saber (1956) 
como Planalto Arenítico-Basáltico 
ou Planalto Ocidental, o qual está 
localmente dissecado apresentando 
relevo de degradação, predomínio 
de baixas declividades (0 a 15%) e 
amplitudes locais inferiores a 100 
m.  
Segundo classificação 
geomorfológica apresentada no 
Mapa Geomorfológico do estado de 
São Paulo (IPT, 1981), em função 
do grau de dissecação do relevo 
caracterizam-se em duas unidades 
de relevo colinoso na APA, ou seja, 
o relevo de colinas amplas e o 
relevo de colinas médias, a estas 
ainda há de se acrescentar as 

Vegetação 
A maioria dos fragmentos remanescentes da APA Municipal 
Água Parada já sofreu intervenção humana, mas, mesmo 
assim, nos levantamentos de campo concluiu-se que, 
originalmente, as tipologias vegetacionais na unidade eram 
compostas por Floresta Estacional Semidecidual, Savana 
Florestada (Cerradão), ecótono entre Floresta Estacional 
Semidecidual e Savana Florestada (ambiente que mescla 
elementos característicos de mais de uma tipologia), além de 
Formações Pioneiras com Influência Flúvio-Lacustre (terrenos 
brejosos), considerando-se a classificação de Veloso et al. 
(1991). 
 
Avifauna 
Do total de espécies, 185 tiveram registro durante os trabalhos 
de campo e 79 através de revisão bibliográfica. Dentre as 
espécies relacionadas para a APA, 14 apresentam movimentos 
migratórios. Espécies alóctones (exóticas) de aves para a área 
de estudo são duas, no entanto, apresentam populações 
relativamente grandes, em especial, em centros urbanos. 
Foram registradas espécies que constam na lista oficial da 
fauna brasileira ameaçada (MMA, 2003), na lista de espécies 
ameaçadas para São Paulo (FIGUEIREDO, 2008) e da lista 
oficial da fauna e flora ameaçada de Bauru (SEMMA, 2007), em 
um total de 11 espécies com algum grau de ameaça.  
 
Mastofauna – médios e grandes 
Foram identificadas 23 espécies de mamíferos para a APA 
Municipal Água Parada considerando-se todas as metodologias 
conjugadas, totalizando 135 registros. As ordens Carnivora e 
Rodentia apresentaram o maior número de espécies (9 e 5, 
respectivamente), seguidas pelas ordens Cingulata (3 
espécies), Artiodactyla (2 espécies), Lagomorpha (2 espécie), 
Xenarthra (1 espécie) e Primates (1 espécie), de forma que este 

O gado de corte criado na área da APA, um dos 
principais componentes da geração de emprego e 
renda no meio rural, vem sendo transferido, abatido 
e industrializado fora do município de Bauru.   
A produção de leite do município, centrada na bacia 
leiteira de Tibiriçá, é encaminhada para 
industrialização em Boraceia e Lins, pois não existe 
uma unidade de processamento de leite em Bauru. 
Fato semelhante ocorre com a cultura da cana-de-
açúcar cujas usinas de processamento e produção 
de açúcar e/ou álcool estão localizadas nos 
municípios próximos de Macatuba e Presidente 
Alves, não havendo sequer perspectivas para o 
beneficiamento e a industrialização local, ou seja, 
em Bauru. 
As plantações de eucaliptos, cuja matéria-prima é 
utilizada para a produção de celulose e 
aglomerados, destinam-se às unidades de 
processamento localizadas em outros municípios.  
A produção de hortifrutigranjeiros em geral é 
comercializada nas feiras locais, sendo os 
excedentes fornecidos para outras localidades. Não 
há indústria de maior porte processando tais 
produtos localmente, salvo pequenas unidades 
familiares funcionando de forma artesanal. 
Os agricultores, os produtores de frutas e hortaliças, 
assim como os pecuaristas de gado de corte e de 
leite e ainda os criadores de ovinos, suínos e 
frangos, em geral, atuam de forma isolada, isso 
para não dizer de maneira individualista. Sendo o 
associativismo e, por conseguinte, o 
cooperativismo, sistemas produtivos e gerenciais 
inexistentes ou pouco utilizados no meio rural da 
região e no município de Bauru em particular. 
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Aspectos físicos Aspectos biológicos Aspectos socioeconômicos 

áreas de deposição ou 
agradacionais.  
 
Geologia 
A APA Municipal Água Parada 
abrange os depósitos sedimentares 
neocretáceos do Grupo Bauru, mais 
especificamente as Formações 
Vale do rio do Peixe e Marília. 
A Formação Vale do rio do Peixe, 
predominante na APA, compreende 
estratos tabulares de arenitos finos, 
de seleção moderada a boa, com 
estruturas acanaladas de pequeno 
a médio porte. Intercalados com 
siltitos ou lamitos arenosos, 
maciços ou com estratificação 
plano-paralela pouco definida. 
Pontualmente, apresenta também 
feições tubulares interpretadas 
como bioturbações.  
A Formação Marília, de ocorrência 
na porção sul da APA, sobreposta à 
formação anterior, corresponde a 
estratos tabulares maciços em 
geral, compostos por arenitos finos 
a médios, imaturos, com frações 
grossas em quantidade 
subordinada. Por vezes, 
apresentam discretas 
estratificações cruzadas de médio 
porte. São frequentes intercalações 
de delgadas lentes de lamitos 
arenosos de base côncava e topo 
horizontal. Também apresentam 
uma litofácie conglomerática de 

inventário registrou sete novas espécies para o município. 
Excluindo-se as espécies exóticas, oito espécies estão 
ameaçadas de extinção no município em algum grau 
(SEMMA/BAURU, 2007) e duas estão ameaçadas no estado 
(BRESSAN et al., 2009). Além disso, quatro espécies estão 
quase ameaçadas no estado e uma mundialmente (IUCN, 
2009). 
 
Mastofauna – pequenos mamíferos 
No total, foram capturados 114 indivíduos pertencentes a 3 
ordens, de 3 famílias, 10 gêneros e 11 espécies, sendo um tatu, 
cinco marsupiais e cinco roedores cricetídeos, de forma que 
nenhuma é considerada como ameaçada de extinção. 
 
Quiropterofauna 
Foram capturados 60 exemplares de morcegos. No total foram 
identificadas 10 espécies pertencentes a três famílias, 
Molossidae, Vespertilionidae e Phyllostomidae. As famílias 
Molossidae e Vespertilionidae tiveram uma única espécie 
amostrada, a família Phyllostomidae esteve representada por 
oito espécies no levantamento. 
 
Herpetofauna  
Verificou-se um total de 20 espécies de répteis durante a fase 
de campo, de modo que nove espécies são consideradas 
ameaçadas na APA Municipal Água Parada. Apenas uma 
serpente rara, própria de ambientes florestados, foi constatada 
para a região de estudo. 
No período de atividades de campo foram registradas 22 
espécies de anuros. Se forem considerados os dados de 
literatura e coleções científicas para a região, a lista aumenta 
para 26 espécies. 
 
Ictiofauna 
A ictiofauna da APA Municipal Água Parada, ou seja, aquela 
registrada em rios, riachos e banhados ao longo da área de 

O processo de reflorestamento em andamento com 
a ampliação do plantio de eucalipto exige áreas 
relativamente grandes. Espaços que atualmente 
contam com pastagens, principalmente os que se 
encontram em degradação e oferecem baixa 
produtividade pecuária, vêm sendo requisitados, 
comprados ou contratados para serem 
transformados em eucaliptais, cada vez mais 
presentes no cenário paisagístico rural da APA 
Municipal Água Parada, assim como no restante do 
município.  
Na porção periurbana, principalmente ao norte da 
sede municipal, ou seja, dentro da bacia 
hidrográfica da Água Parada encontram-se 
propriedades e edificações com características para 
uso alternativo (áreas destinadas à recreação de 
final de semana). 
Segundo informações colhidas junto ao SENAR, no 
município de Bauru, abrangendo especialmente o 
espaço da APA Municipal Água Parada têm sido 
feitas ações de formação e capacitação profissional 
rural centrada em vários temas, destacando-se os 
seguintes programas: Cana Limpa; Olericultura 
Orgânica; Turismo Rural; Empresário Rural; Jovem 
Aprendiz Rural; Pecuária Leiteira (PROLEITE); 
Capacitação em Apicultura; Capacitação em 
Ovinocultura.  
No território da APA encontram-se comunidades 
rurais e núcleos (bairros) urbanos, predominando as 
atividades agrossilvopastoris, centradas na pecuária 
extensiva com gado nelore para corte e, em menor 
escala para a produção leiteira. Encontram-se 
também plantações de eucaliptos, cítricos, 
abacateiros, cafezais, a produção de hortaliças, 
inclusive a plasticultura e também cultivos 
tradicionais como milho em menor escala, dentre 
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pouca espessura, constituída 
principalmente por intraclastos 
centimétricos (carbonáticos e 
lamíticos). 
 
Hidrografia 
A APA Municipal Água Parada 
ocupa toda a bacia hidrográfica do 
córrego Água Parada, afluente do 
rio Batalha. 

estudo, é representada por cerca de 50 espécies. 
Os peixes de maior porte, que são normalmente as espécies 
migradoras, utilizam sucessivamente os ambientes de várzea e 
calha do rio para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou 
de crescimento. Os ambientes lênticos e áreas marginais, além 
de seu papel como áreas de desova para grande número de 
espécies forrageiras, são utilizados pelas de maior porte para o 
desenvolvimento dos juvenis e recuperação (alimentação) dos 

adultos em seus movimentos descendentes após a desova. 

outros cultivares regionais. 
Na porção rural dessa APA encontram-se, apenas 
dois núcleos habitacionais tradicionais (Tibiriçá e 
Rio Verde).  

 
Área de influência 

Aspectos físicos Aspectos biológicos Aspectos socioeconômicos 

Clima 
O município de Bauru situa-se na 
região central de São Paulo, onde o 
clima predominante é o Cwa 
Subtropical, que segundo Köppen 
(1948), apresenta inverno seco, cujas 
temperaturas são inferiores aos 
18°C, e verão quente, com 
temperaturas acima dos 22°C. 
 
Geologia 
A APA Municipal Água Parada 
insere-se sobre os sedimentos 
cretáceos que compreendem a Bacia 
Bauru, esta se encontra implantada 
na porção centro-norte da Bacia do 
Paraná, em contato basal 
discordante, sobretudo com os 
basaltos da Formação Serra Geral. 
Com uma área aproximada de 
330.000 km², abrange o oeste do 
estado de São Paulo, leste do Mato 
Grosso do Sul, sul de Goiás e o 

Avifauna 
Compilando os trabalhos de diferentes autores, o 
número de espécies de aves presentes no município 
citado chega a 335. Isso demonstra que mesmo sendo 
essa região do estado de São Paulo muito 
descaracterizada e ambientalmente distante da 
paisagem primitiva, mantém ainda um significativo 
número de espécies. 
 
Mastofauna – pequenos mamíferos 
Os dados de literatura revelam que a riqueza de 
espécies para a área de Bauru é de 15 espécies, esse 
estudo eleva a riqueza para 20, sendo 9 marsupiais e 11 
roedores, sendo que esse valor corresponde a 14,3% do 
grupo para o estado de São Paulo, apenas 8,3% 
daquela da Floresta Atlântica e 10,4% do Cerrado. 
 
Quiropterofauna 
Em um estudo realizado nas proximidades de Bauru na 
Estação Ecológica dos Caetetus localizada nos 
municípios de Gália e Alvilândia, foram encontradas 23 
espécies de morcegos das mesmas três famílias 
registradas na APA Municipal Água Parada (Molossidae, 

Bauru pode ser considerado como o maior 
entroncamento rodo-hidro-ferroviário do interior da 
América Latina. 
 
A localização estratégica de Bauru é fator de grande 
importância na estruturação do setor terciário, em 
especial do comércio atacadista. O crescimento e a 
concentração da riqueza gerada, principalmente pela 
produção sucroalcooleira, provocaram a expansão dos 
segmentos sociais de médias e altas rendas, gerando 
novos padrões de consumo, refletindo-se na 
modernização e sofisticação do setor terciário. 
 
A distribuição espacial dos empregos concentra-se de 
longe em Bauru, que contava 89.883 (83,10%) da 
totalidade de 108.165 ocupações existentes na RA.  
Os dados disponíveis mostram que o município de Bauru 
classifica-se como sendo de alto desenvolvimento 
humano com o índice 0,825 no ano de 2000.  
 
O número de estabelecimentos existentes no município 
de Bauru evoluiu de 6.245 unidades no ano 2000 para um 
total de 7.497 empresas em 2007, representando, 
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Triângulo Mineiro. 
 
 
Hidrografia 
O município de Bauru compreende 
quatro formações geológicas que 
constituem aquíferos exploráveis: 
Bauru, Botucatu e Piramboia 
(Aquífero Guarani) e Serra Geral. 
Destes, merecem destaque no 
abastecimento do município de 
Bauru, os aquíferos Bauru e Guarani, 
sendo este último o sistema aquífero 
mais explorado em toda região. 
 
Solos 
-“colinas amplas”: recobertas por 
solos com horizonte B latossólico até 
quase a base das vertentes, derivam 
da alteração de formações arenosas 
do Grupo Bauru. 
-“colinas médias”: recobertas por 
solos com horizonte B latossólico no 
topo e com horizonte B textural a 
partir do terço superior ou da metade 
das vertentes, ou apenas com 
horizonte B texturais em toda a 
extensão da colina; derivam da 
alteração de formações arenosas do 
Grupo Bauru. 
- no fundo de pequenos vales 
sustentados em níveis de base 
diversos, relacionados aos 
afloramentos rochosos constituindo 
as áreas agradacionais, nos terrenos 
baixos e mais ou menos planos, junto 

Vespertilionidae e Phyllostomidae). 
 
 
Herpetofauna 
Para os répteis atualmente são conhecidas cerca de 200 
espécies para o estado de São Paulo: sendo 11 
anfisbenas, 46 lagartos, 141 serpentes, sete quelônios e 
dois jacarés (ROSSA-FERES et al., 2008). Isto 
representa cerca de 30% da riqueza de espécies do 
país. 
Quanto os anuros; para o estado de São Paulo são 
registradas 36 espécies de anuros. 
 
Ictiofauna 
De acordo com diversos inventários realizados em 
ambientes de riachos (UIEDA, 1984; UIEDA BARRETO, 
1999), rios (AGOSTINHO; JÚLIO JR, 1999; SMITH, 
2003) e reservatórios de UHE (CESP, 1998; BARRELLA 
e PETRERE, 2003), da bacia do rio Tietê (UHE Barra 
Bonita, UHE Álvaro de Souza Lima, UHE Ibitinga, UHE 
Mário Lopes Leão, UHE Nova Avanhandava e UHE Três 
Irmãos, além dos estudos realizados nos riachos das 
bacias contíguas dos rios Paranapanema (CASTRO et 
al., 2003; CASTRO et al., 2005) e Grande (CASTRO et 
al., 2004), a ictiofauna da bacia do rio Tietê no seu 
trecho médio é composta por pelo menos 117 espécies, 
e essa diversidade é decorrente provavelmente da 
existência de distintos ambientes na bacia, o que 
propicia a manutenção de um considerável número de 
espécies. 
De acordo com o levantamento de dados realizado, as 
117 espécies registradas para a bacia estão distribuídas 
em sete ordens e 27 famílias, sendo Characidae (28 
espécies), Anostomidae (10 espécies), Loricariidae (10 
espécies) e Pimelodidae (8 espécies) as mais 
representativas. 

portanto, um incremento na ordem de 20%. A maior 
evolução nesse período coube ao setor comercial, 
seguido pelas atividades de serviços, que registraram 
uma elevação de 30,80% e 15,78%, respectivamente. O 
setor industrial teve um incremento de apenas 3,53%, ao 
passo que a construção civil contou com um aumento 
próximo de 3% nesse período. 
 
O PIB total do município de Bauru teve um incremento de 
60,09% no período 2002 – 2006 (último dado disponível), 
enquanto a população humana teve um aumento de 
7,48% no mesmo intervalo de tempo. 
 
Das 715 UPAs (Unidades de Produção Agropecuária) 
existentes no município, a maior concentração de 
estabelecimentos situa-se num extrato que ocupa 
propriedades de dois a 50 hectares, agrupamento este 
que representa em torno de 70% da totalidade, 
caracterizando-se assim uma estrutura fundiária centrada 
em pequenas propriedades. Este extrato predominante 
de UPA's por sua vez ocupa apenas em torno de 15% da 
totalidade de terras agrícolas. Já as propriedades acima 
de 100 hectares, consideradas como grandes, somam 
124 unidades (17,34%), mas, em contrapartida, ocupam 
76,24% da área. 
As informações disponíveis mostram que a área plantada 
total do município de Bauru evoluiu de 2.600 hectares em 
2000 para 2.884 ha no ano de 2006, o que corresponde 
ao incremento na ordem de 11% no período. 
 
Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
no período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) de Bauru cresceu 4,30%, 
passando de 0,791 em 1991 para 0,825 em 2000.  
 
A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi 
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às margens dos rios, sujeitos a 
inundações periódicas ocorrem solos 
aluviais incipientes como as areias 
quartzosas. 

 a educação, com 49,0%, seguida pela renda, com 46,1% 
e pela longevidade, com 4,9%. 
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4.3. Visão do Futuro 
 
Segundo o Roteiro Metodológico para Gestão de APA (IBAMA, 2001) a visão do futuro é um 
prognóstico sobre as possíveis mudanças e alterações que possam vir a ocorrer na APA, 
além disso, deve ser baseado em estudos pretéritos e informações coletadas pela equipe de 
trabalho.  
 
O Roteiro ainda relata que se deve utilizar a técnica de cenários, pois esta permite a 
formulação de prognósticos de ameaças e de oportunidades, bem como as premissas de 
danos e de avanços. Ainda, os cenários podem ser utilizados para: 
 

 apontar e evidenciar os pontos chaves para o debate entre formuladores de políticas e 
agentes sociais; 

 formular uma narrativa da dinâmica de evolução de um sistema; 

 prover os elementos de partida para técnicas, tais como oficinas de planejamento; 

 proporcionar uma base conceitual para previsões normativas de condições futuras 
desejadas. 
 
A construção de um cenário mais favorável para a consolidação da APA deverá constituir o 
cenário desejado.  
 
Para a formulação de um cenário futuro para a APA Municipal Água Parada, utilizou-se o 
quadro socioambiental formulado para a UC, os indicadores e atributo dos fatores, a 
avaliação das tendências, as possíveis restrições ao longo do tempo. 
 
A avaliação das tendências foi realizada a partir da análise do quadro socioambiental em 
conjunto com a realidade do ambiente externo. Para tal, atribuiu-se valores as incertezas 
para os impactos ambientais, ambos (incertezas e impactos) podendo ser classificados em 
alto, médio e baixo. Os resultados encontrados para a APA Municipal Água Parada estão 
ilustrados na tabela que se segue.  
 
 
Tabela 8 - Tendências Socioeconômicas e Impactos no Meio Ambiente 

Fatores Tendências 
Grau de 

Incerteza 
Impacto Possível 

Atividade Mineral Improvável Alto Alto 
Erosão de solo, descaracterização 
da paisagem; supressão de habitat; 
remoção da vegetação; poluição dos 
recursos hídricos. 

Atividade Industrial Tendência de 
expansão 

Baixo Alto 
Poluição dos recursos hídricos e do 
solo; emissão de particulados; 
expansão urbana. 

Atividade Agrícola Estabilização da 
atividade 

Médio Alto 
Poluição dos recursos hídricos e do 
solo por agrotóxicos e fertilizantes; 
esgotamento do solo; queimadas e 
emissão de particulados no ar; 
incremento de voçorocas.  

Pecuária Estabilização da 
atividade 

Médio Médio 
Criação de gado confinado; 
compactação do solo; 
desmatamento; incremento de 
voçorocas. 
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Fatores Tendências 
Grau de 

Incerteza 
Impacto Possível 

 

Silvicultura Tendência de 
expansão  

Médio Alto 
Processos erosivos; alteração de 
habitat; contaminação dos recursos 
hídricos; desmatamento; 
esgotamento do solo; incremento de 
voçorocas. 

Expansão Urbana Ampliação gradativa da 
área urbana, conforme 
desenvolvimento da 
região. 

Baixo Alto 
Desmatamento; ocupações 
irregulares; erosão; assoreamento; 
poluição dos recursos hídricos; 
geração de resíduos; incremento de 
voçorocas.  

Gestão de Recursos 
Hídricos 

Potencial de aumento Baixo Alto 
Preservação, conservação e 
monitoramento da quantidade e 
qualidade das águas. 

Saneamento 
Ambiental: Água, 
Esgotos e Resíduos 
Sólidos e Industriais. 

Evolução, devido a 
pressão 
socioambiental 
crescente.  

Baixo Alto 
Redução da poluição orgânica das 
águas; redução de doenças de 
veiculação hídrica; destinação de 
resíduos sólidos e industriais; 
redução de descarga inadequada de 
resíduos impactantes nos aquíferos. 

Educação Expansão discreta Baixo Médio 
Avanço social; difusão de conceitos 
ambientais; maior potencial para 
campanhas de educação ambiental; 
conscientização.  

Aumento de Receitas 
Municipais e 
Ampliação dos Níveis 
de Emprego 

Pouco provável Médio Médio 
Aumento da ocupação urbana; 
aumento do PIB e IDH. 

Turismo – Crescimento 
acelerado da segunda 
residência e do turismo 
ecológico 

Seria possível com 
investimentos em 
turismo rural 

Alta Médio 
Degradação do ambiente; aumento 
de geração de resíduos sólidos; 
aumento de geração de receitas; 
modificação da estrutura 
socioeconômica do local. 

 
 
Em relação aos cenários prováveis, as tendências anteriores e respectivas categorias de 
impacto poderão ser avaliadas através de sistema multi-voto. Dessa forma, é possível 
estruturar a matriz de interação (3x3) entre tendências e impactos possíveis, como segue na 
Tabela 9.  
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Tabela 9 - Modelo de Matriz de Tendências Socioeconômicas e Impactos no Meio 
Ambiente 

 Tipos de Atividades 

Grau de                                       
Incerteza 

 
Nível  
de Impacto 
Possível 

Baixo Médio Alto 

Alto 

Atividade Industrial; 
Expansão Urbana; Gestão 

de Recursos Hídricos; 
Saneamento Ambiental 

Atividade Agrícola; 
Pecuária; Silvicultura 

Atividade Mineral 

Médio Educação Aumento de Receitas Turismo 

Baixo -- -- -- 

 
 
4.4. Identificação dos Agentes Envolvidos na Gestão  
 
De acordo com o Roteiro Metodológico para Gestão de APA, desenvolvido pelo IBAMA 
(2001), uma visão moderna dos esforços requeridos à implantação de uma ação de parceria 
não pode prescindir da assimilação e reconhecimento das expectativas dos agentes 
interessados na gestão da unidade. Pois, de acordo com o modelo proposto pelo IBAMA, a 
coordenação do sistema de gestão da APA deve ser efetuada por um Comitê Gestor, o qual 
deve ter sua composição por entidades governamentais e, também, não governamentais 
atuantes na região da APA.  
 
Desta forma, as entidades interessadas na implantação da APA devem atuar de forma direta 
ou indireta como órgãos executores de ações do processo de gestão. Assim sendo, estes 
órgãos devem ter atuação na região da UC em todas as fases de elaboração e 
implementação do Plano de Gestão. 
 
A análise dos dados sobre a identificação dos agentes envolvidos na gestão fornecerá 
informações sobre as possíveis parcerias que possam ser realizadas para a execução de 
atividades técnicas e administrativas, norteando as ações do Conselho Gestor da APA 
Municipal Água Parada. 
 
Sugere-se que as entidades indicadas nas tabelas abaixo devem ser inseridas, futuramente, 
em um cadastro sistematizado. As classes das entidades foram efetuadas conforme o 
roteiro do IBAMA (2001): 
 

 associações de moradores, associação de defesa ambiental; associações sindicais, 
industriais, agrícolas e comerciais; 

 prefeituras, câmaras municipais de vereadores, órgãos ambientais municipais e 
Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMAS). 

 órgãos públicos estaduais e federais, órgão ambiental estadual e integrantes do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente, comitê das bacias hidrográficas, comissão legislativa 
de meio ambiente; 
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 universidades com atuação na área, entidades técnico-científicas, procuradoria de 
meio ambiente, entre outras que forem julgadas relevantes. 
 
Durante as oficinas programadas foram aplicados questionários para a identificação. Os 
quais objetivam reconhecer interesses das entidades, possíveis funções e atividades a 
desempenhar, as potencialidades e limitações, além de problemas enfrentados na região e 
demais sugestões. 
 
O questionamento realizado tratava dos seguintes temas: 
 

 opinião do entrevistado quanto à criação da APA Municipal Água Parada;  

 as expectativas da entidade quanto à criação da APA; 

 as possíveis atividades que poderão ser executadas pela instituição que representa; 

 as funções e atribuições da entidade; 

 potenciais de colaboração e limitações para a gestão da APA; 

 os problemas socioambientais identificados para a região;  

 sugestões e opiniões. 
 
O modelo utilizado para a pesquisa encontra-se disponível no Anexo 1. 
 
Tabela 10 - Modelo de Matriz Institucional de Gestão 

Modelo de Matriz Institucional de Gestão 

Entidade 
Programa de Ação  

ou Atividade 
Tipo de Cooperação 

Mecanismo de 
Cooperação 

Instituições técnicas 
Elaboração de estudos 

para o Zoneamento 
Ambiental 

Técnica e operacional 
Convênio com recursos 

compartilhados 

ONGs 

Atividades de 
educação ambiental e 

alternativas 
econômicas 
sustentáveis 

Técnica e operacional 
Convênio com 

provimento de recursos 
pelo IBAMA e outros 

Prefeitura Municipal 
de Bauru 

Apoio na execução do 
Plano Diretor e Lei de 
Uso do Solo municipal 
e também, alternativas 

econômicas 
sustentáveis. 

Apoio técnico e 
recursos humanos 

Convênio 

Universidade e 
Instituições de 

pesquisa 

Pesquisa em 
ecossistemas locais e 

alternativas 
econômicas 
sustentáveis 

Técnico - científico Parceria 

Segundo modelo proposto por IBAMA (2001) 
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Tabela 11 - Identificação das partes interessadas e suas expectativas na APA Municipal Água Parada 

Tipos de 
interessado 

Opinião sobre a 
criação da UC 

Principais 
Expectativas 

Atividades e Funções 
Potencial de 
colaboração 

Limitações 
Principais 

Problemas 
Apontados 

Órgão 
Estadual do 
Meio 
Ambiente 
(IEF) 

Iniciativa importante 
para a conservação 
dos recursos 
naturais da região. 

Integração com as 
diretrizes e objetivos 
da EEc de Bauru e 
sua zona de 
amortecimento; 
colaboração para 
ações conjuntas na 
busca da 
conservação dos 
recursos naturais e 
dos atributos 
biológicos dos 
remanescentes de 
vegetação nativa. 

Conservação e 
pesquisa, além de 
educação ambiental. 

Desenvolvimento de 
pesquisas e integração 
na gestão da APA e da 
EEc; Participação nas 
decisões, por meio de 
atualização no conselho 
e no compartilhamento 
de conhecimento técnico 
e científico. 

Falta de recursos 
financeiros 
próprios e 
logísticos 
suficiente para o 
desenvolvimento 
de pesquisas. 

Crescimento urbano; 
baixa cobertura 
vegetal natural; falta 
de opções de lazer 
para a população; 
recursos hídricos 
ameaçados; 
pequena cobertura 
das APPs. 

ONG 1 

Importante para a 
conservação de 
uma área de grande 
importância 
ambiental e sujeita 
a ameaças. 

Realização de ações 
que propiciem a 
manutenção e 
recuperação 
ambiental da área. 

Conservação da 
sociobiodiversidade por 
meio da educação 
ambiental, pesquisas e 
produção de mudas 
para a recuperação de 
áreas degradadas. 

Trabalho de 
sensibilização/educação 
ambiental, comunicação 
e fornecimento de 
mudas. 

Número limitado 
de pessoas, 
principalmente de 
técnicos. 

Falta de 
comprometimento 
dos proprietários 
com as questões 
ambientais; 
desconhecimento 
dos trabalhadores 
da importância 
ambiental do local.  

ONG 2 

Importante 
instrumento de 
gestão dos 
aspectos 
ambientais na área, 
bem como definição 
de parâmetros para 
uso adequado do 
solo e dos recursos 
naturais. 

Otimista, tendo em 
vista a suscetibilidade 
do solo à erosão e o 
mal uso deste recurso 
e a expansão das 
fronteiras agrícolas 
que historicamente 
vem degradando este 
e outros recursos. 

Recuperação de áreas 
degradas e mata ciliar, 
a fim de aumentar 
quali–quantitativamente 
a disponibilidade de 
água à população do 
município. 

Acompanhamento de 
projetos, visitas a campo 
e definição de estratégias 
para a gestão ambiental 
da área. 

Financeiras. 

Alto potencial de 
erodibilidade do solo 
e pouco interesse 
dos produtores em 
relação às questões 
ambientais. 
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Tipos de 
interessado 

Opinião sobre a 
criação da UC 

Principais 
Expectativas 

Atividades e Funções 
Potencial de 
colaboração 

Limitações 
Principais 

Problemas 
Apontados 

Prefeitura 
Municipal de 
Bauru 
(SAGRA) 

Importante sobre o 
ponto de vista 
ambiental, social e 
econômico. 

Poder contribuir na 
divulgação, execução. 

Apoio ao pequeno e 
médio produtor. 

Alto potencial. 
Nenhuma 
limitação. 

Agricultores sem 
apoio técnico. 

Prefeitura 
Municipal de 
Bauru 
(SEMMA) 

Medida de grande 
relevância na 
preservação da 
Biodiversidade 
regional, sendo 
possível ainda o 
desenvolvimento 
sustentável da 
comunidade do 
entorno. 

Gestão e proteção 
dos recursos naturais 
e biodiversidade 
regional. 

Fiscalização ambiental 
no que tange a 
arborização urbana, 
recuperação de áreas 
degradadas, ações de 
educação ambiental, 
controle de espécies 
exóticas invasoras, 
tratamento e 
destinação adequada 
de resíduos sólidos. 

Criar instrumentos de 
fiscalização das ações no 
interior e no entorno da 
APA. Divulgar a 
existência da APA e 
informar aos municípios 
quanto a sua 
importância. 

Deslocamentos 
aos limites da 
APA, contato com 
os produtores 
rurais. 

Falta de 
sensibilização 
ambiental dos 
produtores. 
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4.5. Matriz Lógica de Planejamento 
 
A Matriz Lógica do Planejamento de Gestão é um instrumento que visa auxiliar o 
planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação de um plano ou programa. A 
matriz também é uma excelente forma de sintetizar um programa apresentado sob a forma 
de uma matriz que permanece válida durante sua implementação, podendo sofrer 
alterações durante as fases de planejamento.  
 
Assim sendo, foi utilizada uma Matriz de Análise Estratégica, conforme estabelecido pelo 
IBAMA (2001), a qual visa definir as diretrizes gerais do manejo, como: esquema de 
fiscalização, estruturas administrativas e pessoal necessário (Figura 1). Para, finalmente, 
serem traçadas as linhas gerais de ação para as áreas estratégicas.  
 

 
Figura 1 - Interação dos fatores de Análise Estratégica, demonstrada como fatores 
internos e externos que interagem em uma Matriz de Análise Estratégica 
 
 
A matriz consiste em uma representação dos fatores ambientais, que constituem hipóteses 
de riscos e potencialidades, norteando a reflexão e planejamento de premissas ofensivas ou 
de avanços para a UC. Estes fatores são classificados no ambiente interno da UC, através 
do levantamento de pontos fracos (aqueles que comprometem a APA) e fortes (contribuem). 
Para o ambiente externo da unidade os fatores levantados para a análise são classificados 
como ameaças (fenômenos que comprometem o alcance dos objetivos) e oportunidades 
(aqueles que favorecem o alcance dos objetivos). 
 
Uma vez definidos esses fatores são agrupados os pontos fracos com as ameaças para 
caracterizar as forças restritivas, ou seja, aqueles que dificultem o manejo e comprometam o 
alcance das metas de seus objetivos de criação. Já as forças impulsoras são definidas pela 
junção das oportunidades com os pontos fortes (Tabela 12). 
 
A classificação das forças restritivas e impulsoras norteia a proposição de programas que 
podem ser Defensivas ou de Recuperação, constituindo em uma sistematização com 
hipóteses, danos ou ofensivas ou de avanço. 
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Tabela 12 - Modelo de Matriz de Análise Estratégica 

 Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Forças  

restritivas 
Pontos fracos Ameaças 

Defensivas ou de 
Recuperação 

 Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Forças 

impulsoras 

 
Pontos fortes 

 
Oportunidades 

 

Ofensivas ou de Avanço 

 
 
Com o fim de elaborar a Matriz de Análise Estratégica da APA Municipal Água Parada foram 
realizadas Oficinas de Planejamento Participativo em 3 comunidades distintas da cidade de 
Bauru. Uma oficina foi realizada no distrito de Tibiriçá, outra em Santa Maria e uma na sede 
do município.  
 
De maneira geral, todas as atividades foram conduzidas conforme a 
programação/metodologia sugerida. O início se deu por apresentação dos moderadores e 
componentes da equipe, em seguida apresentou-se uma síntese dos resultados obtidos nos 
levantamentos do diagnóstico ambiental da APA, demonstrados principalmente a partir de 
mapas temáticos (vegetação, geomorfologia e geologia).  
 
A lista de presença das oficinas se encontra no Anexo 2. 
 
As tabelas 13, 14 e 15, a seguir, foram elaboradas através da análise das informações 
levantadas (pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades), registrando-se as 
contribuições de todos os presentes. 
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Tabela 13 - Matriz de Análise Estratégica – oficina realizada no município de Bauru – 05/04/2010 

 Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Forças  

restritivas 

Pontos fracos 
 

- desconhecimento da APA e suas funções 
- uso e ocupação inadequada do solo 
- presença de poucos remanescentes florestais 
mal conservados e sem conectividade 
- deficiência de fiscalização 
- ausência de gestão (federal/ estadual/ 
municipal) 
- especulação imobiliária 
- desinteresse e desinformação dos proprietários 
- pouca cobertura florestal nas APPs 
- elevada erodibilidade do solo 
- recursos hídricos mal conservados 
- grande extensão da unidade 
- má conservação dos sítios históricos 

- reduzida mobilização e organização social rural  

Ameaças 
  

 - presença de loteamentos nas cabeceiras 
 - uso do recurso hídrico (superficial/subterrâneo) sem 
outorga 
 - presença de condomínio rural (Santa Maria) 
 - presença de espécies exóticas 
 - lançamento de efluentes sanitários 
 - presença do aeroporto/ zona de interesse industrial/ 
duplicação Rodovia 321/ penitenciária (esgotos) 
 - processos erosivos 
 - drenagem e manutenção inadequada de estradas 
rurais 
 - caça/ captura de espécies silvestres 
 - existência de aterro sanitário 
 - disposição inadequada de resíduos sólidos 

Defensivas ou de Recuperação 

 

- inexistência do plano de manejo 
- ausência de gestão 
- ausência de planejamento, educação e 
conscientização. 

Forças 

impulsoras 

Pontos fortes 
 

- acessibilidade 
- interesse político na efetividade da UC 
(municipal, estadual e federal). 
- abriga futuro manancial 
- contempla fragmentos florestais e riqueza 
biológica  
- presença de animais/vegetais ameaçados de 
extinção 
- potencial de conectividade 
- existência de um conselho gestor  

Oportunidades 
 
- sítios históricos (turismo) 
- presença da estação ecológica e da APA estadual 
- atuação de ONG 
- ampliação do conhecimento 
- área inserida como prioritária no projeto biota 
- criar uma identidade para a APA e uma certificação por 
serviços ambientais 
- potencial de integração interinstitucional (entre 
conselhos e instituições) 
   -existência de programas governamentais que 
contemplam a UC 

Ofensivas ou de Avanço 

 
- realização do plano de manejo 
- participação/ integração das diversas 
instituições 
- potencial de conservação da 
biodiversidade e dos recursos hídricos 
- possibilidade de aporte de recursos para 
recomposição 
- políticas públicas 
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Tabela 14 - Matriz de Análise Estratégica - oficina realizada na Comunidade de Tibiriçá - 16/04/2010 

 Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

Forças  

restritivas 

Pontos fracos 
 

 - comunicação e/ou divulgação 

 - erodibilidade do solo 

 - ausência de mata ciliar e falta de cobertura florestal 

 - extensão rural deficiente 

 - pastagens degradadas  

 - falta de comprometimento dos ocupantes da área 

 - preservação dos rios 

 - manutenção das estradas rurais 

 - segurança 

 - assoreamento de corpos d´água 

 - propriedades sem curva de nível 

 - contaminação do lençol freático com chumbo (área do aterro) 

 - uso de agrotóxicos 

 - apoio público para incentivo ao associativismo e cooperativismo 

 - pesquisa e análise do solo para melhor aproveitamento do mesmo.  

Ameaças 
 

 - falta de credibilidade nas 
reuniões organizadas pelo poder 
público 

 - ocupação desordenada 

 - falta de comprometimento dos 
ocupantes 

 - aterro sanitário 

 - poluição do córrego Gabiroba 
pela penitenciária 

Defensivas ou de Recuperação 

 

- programa de microbacia 
hidrográfica 

- adequação ambiental das 
propriedades 

- programa de conscientização e 
mobilização do que é a APA 

- proteção dos fragmentos 
existentes 

- implementação e uso adequado do 
solo 

Forças 

impulsoras 

Pontos fortes 
 

 - conselho gestor das APAs 

- facilidade de escoamento da produção 

- adesão de alguns proprietários na recuperação de APPs 

- conselho municipal de desenvolvimento rural incentivando o 
associativismo 

- água próxima da área urbana 

- logística da área rural 

- reestruturação da SAGRA 

- topografia e solos favoráveis ao seu uso 

- disponibilidade de água 

- esforço/empenho dos moradores e/ou proprietários pela manutenção e 
manejo 

- a existência das duas secretárias (agricultura e meio ambiente) 
executando as políticas públicas no meio rural 

Oportunidades 
 

- cooperativismo 

- zoneamento 

- resultados dos trabalhos de campo 

- esgoto tratado em Tibiriça 

Ofensivas ou de Avanço 

 

- potencialidade de novos mercados 

- implementação do circuito turístico 
rural 

- criação de corredores para 
conectividade entre os fragmentos 
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Tabela 15 - Matriz de Análise Estratégica – oficina realizada no Condomínio de Chácara Rural de 
Santa Maria  -17/04/2010 

 Ambiente interno Ambiente externo 

Forças  

restritivas 

Pontos fracos 
  - mata ciliar ao longo dos rios 

 - segurança / transporte 

 - agrotóxicos 

 - suporte técnico agrícola 

 - ecoturismo 

 - educação / saúde 

 - falta curva de nível nas propriedades 

 - coleta de lixo deficiente 

 - assoreamento 

 - grande quantidade de fossas 

 - esgoto da penitenciária 

 - animais soltos nas estradas / gado estragando as áreas 
verdes (reservas e APPs) 

 - eqüinos e bovinos a margens dos rios 

 - manutenção das estradas rurais / conservação das estradas 

 - aterro sanitário / lixão 

 - lebre australiana / caramujo africano 

 - falta de proteção nas nascentes e na mata ciliar 

 - queimada no preparo da terra 

 - união entre os proprietários 

Ameaças 
  

- conversão da área agrícola em área 
urbana 

 - expansão de monocultura (cana e 
eucaliptos) 

 - expansão área urbana 

 - captação de água para área rural 

 - expansão do distrito industrial 

 - presídio 

 - captação de água para a área urbana 

Forças 

impulsoras 

Pontos fortes 
 

 energia elétrica 
- agricultura familiar 
- interação entre a prefeitura e moradores 
- transporte escolar rural 
- retorno da fauna e flora 
- associação 
- aeroporto 
- policiamento rural 
- potencial agrícola 
- malha viária com acesso para as propriedades 
- abastecimento de água eficiente 
- criação da APA 
- contenção de águas pluviais 
- secretaria da agricultura e SEMA 
- administração municipal consciente 

Oportunidades 
 

 
- cooperativismo 
- agro turismo 
- feira da agricultura 

 

 
 
4.6. Indicação dos Principais Problemas Ambientais, seus Fatores Causais e Impactos 
Ambientais 
 
Conforme a Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do CONAMA, impacto ambiental é 
definido como: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - As atividades sociais e econômicas;  
III - A biota;  
IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - A qualidade dos recursos ambientais. 
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O estado de São Paulo é composto, basicamente, pelos biomas Mata Atlântica e Cerrado, os quais 
compreendiam respectivamente 81% e 12% das áreas florestadas. Entretanto, estas formações 
sofreram grande ação antrópica, restando hoje cerca de 3% da cobertura original.  Além disso, a 
Floresta Estacional Semidecidual é a formação vegetacional mais degradada do estado, contando 
com apenas 1% de área, por este motivo é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como 
“área de provável importância biológica, mas insuficientemente conhecida” (MMA, 2002). 
 
Neste contexto está inserida a APA Municipal Água Parada. Com o intuito de proteger as nascentes 
e os rios que permeiam a área da APA; a vegetação de Floresta Estacional Semidecidual e do 
Cerrado; evitar atividades que ponham em risco o meio ambiente; além de outras atividades de 
educação ambiental, interação com a sociedade e promoção da ciência.  
 
Contudo, há fatores que ameaçam a conservação dos recursos naturais presentes na região da 
APA, pode-se citar dentre esses o desconhecimento da importância da biodiversidade e da 
conservação dos recursos pela sociedade em geral, falta de fiscalização por parte dos órgãos 
ambientais e políticas públicas frágeis. Esse cenário pode gerar conflitos no equilíbrio dos 
ecossistemas dessa região. 
 
Para o levantamento das atividades potencialmente impactantes e conflitos ocorrentes na área de 
abrangência da APA, estas foram delimitadas conforme a região de ocorrência em norte, sul, leste 
e oeste. O levantamento de dados foi realizado através das Oficinas de Planejamento Participativo 
e do diagnóstico local efetivado a partir das visitas de campo. 
 
Entre as atividades potencialmente impactantes que se destacam na área da APA Municipal Água 
Parada destacam-se: a atividade industrial, silvicultura e a expansão urbana como os mais 
expressivos, todavia, além destes ainda são consideráveis os impactos da atividade agrícola e 
pecuária.  A tabela 16 relaciona os locais de ocorrência e o grau de impacto de cada atividade por 
região.  
 
A região apresenta problemáticas ambientais, cujos efeitos podem levar à diminuição da 
biodiversidade e da qualidade de vida de suas populações.  
 
Com base nos levantamentos efetuados no presente Plano de Manejo da APA Municipal Água 
Parada, os impactos identificados nessa região estão descritos a seguir. 
 
 
Tabela 16 - Síntese das atividades potencialmente impactantes ocorrentes na área de 
abrangência da APA Municipal Água Parada e grau de impacto 

Atividades Região 
Norte 

Região 
Sul 

Região 
Leste 

Região  
Oeste 

Atividade Mineral Não Não Não Não 

Atividade Industrial Não Não Sim/ médio Não 

Atividade Agrícola Sim/grande Sim/grande Sim/grande Sim/grande 

Pecuária Sim/grande Sim/grande Sim/grande Sim/grande 

Silvicultura Não Sim/grande Sim/grande Não 

Expansão Urbana Não Não Sim/grande Não 

Desmatamento Sim/baixo Não Não Não 

Caça Predatória Sim/baixo Sim/baixo Sim/baixo Sim/baixo 

 
Atividade Mineral 
 
A atividade mineral na região é praticamente não existente, ocorrência apenas de  movimentação 
de solo. Os impactos comuns para esse tipo de atividade são: a erosão de solo, descaracterização 
da paisagem; supressão de habitat; remoção da vegetação; poluição dos recursos hídricos. 
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Atividade Industrial 
 
A atividade industrial ocorre na região leste, com impacto médio. O grande impacto gerado por este 
tipo de indústria não é verificado na região, pois o plano diretor da cidade não permite a instalação 
de atividade industrial poluidora. Os impactos gerados são: poluição dos recursos hídricos e do 
solo; emissão de particulados; expansão urbana e movimentação de solo na fase de instalação. 
 
Atividade Agrícola 
 
A agricultura está presente em toda a região da APA. Tal atividade gera muitos danos ao ambiente, 
pois pode levar ao esgotamento do solo por uso indiscriminado, não utilização de manejo e práticas 
de monocultura. Há ainda o risco de queimadas, poluição do solo e cursos d’água e uso 
indiscriminado de agrotóxico.  
 

 Esgotamento do solo e erosão 
 
A erosão é um processo natural de movimentação de massa, que pode ser acelerado por 
atividades antrópicas, característico em todas as regiões da APA Municipal Água Parada.  
 
Os processos erosivos intensificam o assoreamento, que acontece pela acumulação de sedimentos 
ao longo dos leitos dos rios, favorecendo a ocorrência de enchentes, acarretando sérios danos à 
agricultura local. Além disso, compromete a sobrevivência das matas de galerias e da fauna a elas 
associadas. Pode ocorrer, ainda, o incremento de voçorocas já existentes e o aparecimento de 
novas.  
 
O esgotamento do solo é resultado de práticas de uso indiscriminado do solo, sem utilização de 
manejo ou rotatividade de plantações e de prática frequente de monocultura. O esgotamento leva a 
perda de nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas, além de descaracterizar o 
solo e modificar sua condição primária.  
 

 Queimadas 
 
Normalmente ocorrem visando facilitar a limpeza da área para o plantio, sendo comuns em toda a 
região, com predominância da região leste da APA.  
 
Os impactos desta ação geram o empobrecimento rápido e esgotamento do solo, pois diminuem a 
renovação de húmus, formado pela decomposição da matéria orgânica vegetal advinda da floresta, 
além de acelerar o processo de erosão (ZIMMERMMAN, 2009). 
 
Mesmo quando controladas e autorizadas elas representam riscos. A alteração no micro clima local 
e a poluição atmosférica são os principais fatores. Ainda como consequências verifica-se a 
elevação da temperatura; a suspensão de partículas e a redução da umidade relativa do ar e danos 
à fauna e flora.  
 

 Utilização de insumos agrícolas 
 
Bastante freqüente por toda a extensão da umidade, como consequência, há a contaminação 
gerada pelo uso indiscriminado de fertilizantes, com o intuito de manter ou recuperar a 
produtividade da terra, e de agrotóxicos, indispensáveis no combate às pragas que surgem em 
razão da uniformização das culturas (ZIMMERMMAN, 2009). 
 
Além da contaminação ambiental decorrente do uso dos insumos, há igualmente o risco de 
contaminação humana aguda e até mesmo crônica, devido à aplicação dos insumos sem EPIs, 
ingestão acidental ou ainda pela alimentação. 
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Pecuária 
 
A pecuária é frequente por toda extensão e, assim como a atividade agrícola provoca intensos 
danos ao meio ambiente.  
 
Primariamente, para a transformação da área em pasto é necessário o desmatamento. Os 
principais impactos gerados pela retirada de vegetação são: danos à fauna e à flora, devido à 
migração, morte e até mesmo a extinção de espécies; aumento do escoamento superficial de água 
ocasionando a erosão do solo; assoreamento dos recursos hídricos; empobrecimento do solo; 
deslizamento de encostas e a desconfiguração da paisagem, além de enchentes e alterações 
climáticas (ZIMMERMMAN, 2009). 
 
A posteriori costuma-se queimar a área para uma maior limpeza do terreno, que causam os danos 
descritos acima, para que se possa cultivar o pasto para gado. 
 
A pecuária causa danos ao terreno por causa da compactação do solo, pela movimentação dos 
animais e também esgotamento do solo, por plantação de pastagem, podendo incrementar as 
voçorocas. Outra tendência preocupante é a possibilidade de criação de gado confinado. Esta 
prática pode causar distúrbios metabólicos, doenças e intoxicação de animais, e para o meio 
ambiente é recorrente o lançamento de dejetos em cursos d’água e solo prejudicando a qualidade 
do meio ambiente e colocando em risco a saúde das pessoas que possam entrar em contato com 
as áreas contaminadas. 
 
Apesar de a tendência futura ser de estabilização da atividade, não há como definir se novas áreas 
serão transformadas em pastagem.   
 
Silvicultura 
 
A silvicultura está entre as atividades que mais degradam o ambiente e, também, entre as que 
possuem tendência futura de expansão. Essa junção de dois elementos chaves gera uma 
preocupação bastante expressiva quanto à atividade. 
 
Na APA Municipal Água Parada pode-se observar principalmente na sul e leste, a silvicultura de 
eucaliptos.  
 
As consequências negativas da conversão florestal para implantação de silvicultura envolvem 
ações impactantes, como o desmatamento, queimadas e utilização de insumos químicos que 
corroboram para a deterioração de ecossistemas e poluem drasticamente cursos d’água. Além de 
ser extremamente prejudicial ao solo, acarretando erosão, desgaste e empobrecimento nutricional 
causado pela produção contínua de uma mesma cultura. Assim como a pecuária e a agricultura 
pode contribuir para o surgimento de voçorocas.  
 
Expansão Urbana 
 
As problemáticas decorrentes da expansão urbana ocorrem principalmente na leste da APA 
Municipal Água Parada. A urbanização pode alterar toda a biodiversidade local e provocar fortes 
impactos negativos no meio ambiente e na própria população.  
 
Em relação ao meio ambiente a urbanização gera supressão de vegetação, além de impactos na 
fauna, devido à migração de espécies animais, causa desmatamento para ocupação, 
assoreamento de cursos hídricos, contaminação decorrente de esgoto sanitário, poluição 
atmosférica, geração de resíduos, além da possibilidade de incremento de voçorocas. Para a 
população, as principais implicações são: alastramentos de doenças devido à falta de higiene 
sanitária, contaminação da água e como consequência a baixa qualidade de vida.  
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Desmatamento  
 
Ocorre em pequena escala, principalmente na região norte. No decorrer dos anos, considerando 
inicialmente o uso e ocupação do solo, ocorreram distintas intervenções na região da APA, visando 
principalmente à instalação de atividades ligadas ao setor de pecuária, com o intento de aumentar 
as áreas de produção. A ocupação urbana também é um dos fatores impactantes neste aspecto.  
 
Os principais impactos gerados pela retirada de vegetação são: danos à fauna e à flora, devido à 
migração, morte e até mesmo a extinção de espécies; aumento do escoamento superficial de água 
ocasionando a erosão do solo; assoreamento dos recursos hídricos; empobrecimento do solo; 
deslizamento de encostas e a desconfiguração da paisagem, além de enchentes e alterações 
climáticas (ZIMMERMMAN, 2009). 
 
Caça Predatória  
 
A caça predatória ocorre geralmente em virtude da proximidade de ambientes naturais a áreas 
urbanas. No caso da APA a atividade é efetiva em toda região da APA, entretanto essa atividade 
não é significativa.  
 
Essa atividade gera a diminuição das populações de diversas espécies animais, desencadeando 
um processo de desequilíbrio ecológico com sérios danos à biodiversidade. 
 
Além dos fatores abordados acima, há os conflitos identificados pelos participantes das oficinas de 
planejamento participativo realizada na APA, entre eles estão: a falta de proteção ou ausência de 
mata ciliar em córregos e nascentes; a deficiência na preservação dos rios e o assoreamento; não 
somente a presença do aterro sanitário como a contaminação do lençol freático com chumbo nesta 
área; a falta de cobertura florestal; a presença de espécies exóticas como a lebre-australiana e o 
caramujo-africano; a falta de comprometimento dos ocupantes da área; a deficiência na 
manutenção das estradas rurais; e os danos causados pelo gado em áreas verdes (reservas e 
APPs). 
 
 
Tabela 17 - Síntese dos conflitos ambientais identificados na região da APA Municipal Água 
Parada 

Conflitos Região  
Norte 

Região  
Sul 

Região 
Leste 

Região 
Oeste 

Erodibilidade do solo Sim Sim Sim Sim 

Ausência de mata ciliar Sim Sim Sim Sim 

Extensão rural deficiente Sim Sim Sim Sim 

Pastagens degradadas Sim Sim Sim Sim 

Falta de cobertura florestal Sim Sim Sim Sim 

Falta de comprometimento dos ocupantes da área Sim Sim Sim Sim 

Preservação dos rios Não Não Não Não 

Manutenção das estradas rurais Sim Sim Sim Sim 

Assoreamento de corpos d’água Sim Sim Sim Sim 

Propriedades sem curva de nível Não Não Não Não 

Contaminação do lençol freático  Não Sim Não Não 

Uso de agrotóxicos Sim Sim Sim Sim 

Pesquisa e análise do solo para melhor 
aproveitamento do mesmo 

Não Não Não Não 

Suporte técnico agrícola Sim* Sim* Sim* Sim* 

Ecoturismo Não Não Não Não 

Educação Sim* Sim* Sim* Sim* 

Coleta de lixo deficiente Sim Sim Sim Sim 
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Conflitos Região  
Norte 

Região  
Sul 

Região 
Leste 

Região 
Oeste 

Grande quantidade de fossas Não Sim Não Não 

Esgoto da penitenciária Não Não Sim Não 

Animais soltos nas estradas Sim* Sim* Sim* Sim* 

Equinos e bovinos a margens dos rios Sim Sim Sim Sim 

Aterro sanitário Não Não Sim Não 

Lebre européia Sim Sim Sim Sim 

Falta de proteção nas nascentes e na mata ciliar Sim Sim Sim Sim 

Queimada no preparo da terra Não Não Não Não 

Caramujo africano Sim Sim Sim Sim 

Gado estragando as áreas verdes (reservas e 
APPs) 

Sim Sim Sim Sim 

Obs.: Sim*: apesar de ocorrer a atividade, não há forte incidência, ou a população não está satisfeita com o serviço 

 
 
Os conflitos e deficiências existentes levantados pelos participantes das oficinas de planejamento 
participativo da APA e seus potenciais impactos decorrentes estão descritos na Tabela 18. 
 
 
Tabela 18 - Síntese dos conflitos e deficiências identificados na região da APA Municipal Água 
Parada 

Conflitos Impactos Potenciais 

Erodibilidade do solo Pode causar assoreamento, voçorocas e inutilização do solo.  

Ausência de mata ciliar 
Compromete a qualidade dos rios, pode causar 
assoreamento e solapamento de encostas. 

Extensão rural deficiente 
Mau aproveitamento de áreas agriculturáveis, desgaste do 
solo, mal uso de técnicas agrícolas. 

Pastagens degradadas 
Supressão da vegetação original para o plantio de forrageiras 
exóticas, erosão, compactação do solo.  

Falta de cobertura florestal 
Causa exposição do solo, possibilidade de voçorocas e 
erosão. 

Falta de comprometimento dos ocupantes da 
área 

Degradação do ecossistema, supressão da vegetação.  

Preservação dos rios 
A falta de preservação compromete a qualidade da água, 
bem como a fauna e flora associadas, podendo causar 
doenças. 

Manutenção das estradas rurais 

Especialmente em épocas de chuvas, e nas porções com 
encostas sujeitas a escorregamentos, prejudicando os 
moradores e o escoamento dos produtos agrícolas, 
assoreando o leito dos rios e reduzindo a qualidade das 
águas. 

Assoreamento de corpos d’água 

A acumulação de sedimentos no leito dos rios pode aumentar 
a possibilidade de enchentes, favorece o aparecimento de 
algumas algas e modifica características naturais do rio, 
alterando a fauna e flora associadas.  

Propriedades sem curva de nível 
Erosão, surgimento de voçorocas, degradação do solo em 
pouco tempo. 

Contaminação do lençol freático com chumbo 
(área do aterro) 

Em crianças o envenenamento por chumbo interfere na 
formação dos glóbulos vermelhos do sangue, o que pode 
causar anemia; reduz o peso no nascimento do recém-
nascido; retarda o desenvolvimento mental/físico; prejudica 
as habilidades mentais e pode reduzir de forma permanente o 
quociente de inteligência. Em adultos, os efeitos do 
envenenamento são: elevação da pressão sanguínea; 
interfere na audição; provoca anemia, problemas renais e 
inflamação no cérebro. 

Uso de agrotóxicos 
Contamina o sistema hidrológico comprometendo a cadeia 
trófica, contamina também o solo e os organismos 
dependentes deste. 

Pesquisa e análise do solo para melhor Melhoria nas técnicas agrícolas, benefício ao solo. 
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Conflitos Impactos Potenciais 

aproveitamento do mesmo 

Suporte técnico agrícola 
Com técnicas de utilização correta do solo, do maquinário 
agrícola e cuidados com o meio ambiente é possível aliar 
produção com não degradação. 

Ecoturismo 

Degradação do meio ambiente, aumento da geração de 
resíduos sólidos e modificação da estrutura socioeconômica 
do local, como impactos negativos. O impacto positivo é a 
geração de receita para o município 

Educação 
Avanço social; difusão de conceitos ambientais; maior 
potencial para campanhas de educação ambiental; 
conscientização. 

Coleta de lixo deficiente 
Proliferação de zoonoses, aumento na possibilidade de 
enchentes. 

Grande quantidade de fossas 
Contaminação do solo, grande aporte de nitrogênio, 
possibilidade de doenças, contaminação de água e 
possibilidade de eutrofização de cursos d’água.  

Esgoto da penitenciária 

A falta de tratamento implica em contaminação do solo, 
grande aporte de nitrogênio, possibilidade de doenças, 
contaminação de água e possibilidade de eutrofização de 
cursos d’água. 

Animais soltos nas estradas Risco de colisão com veículos 

Equinos e bovinos a margens dos rios 
Contaminação da água e possibilidade de eutrofização de 
cursos d’água 

Aterro sanitário 
Contaminação do solo, zoonoses, contaminação de cursos 
hídricos, mau cheiro, alteração da alcalinidade, turbidez da 
água. 

Lebre européia 
Predação de cultivos agrícolas e competição com espécies 
locais 

Falta de proteção nas nascentes e na mata 
ciliar 

Compromete a qualidade dos rios, pode causar 
assoreamento e solapamento de encostas. 

Queimada no preparo da terra 
Empobrecimento e esgotamento do solo, suspensão de 
partículas, redução da umidade do ar, danos à fauna e flora.  

Caramujo africano 
Vetor de doenças, danos na agricultura (pequenas 
propriedades), competição com espécies da fauna local. 

Gado degradandoas áreas verdes (reservas e 
APPs) 

Degradação do ambiente, compactação do solo, danos à 
fauna e flora, comprometimento da cadeia trófica. 

5. ZONEAMENTO 
 
Segundo o SNUC, zoneamento é a identificação de setores ou zonas em uma UC com objetivos de 
manejo e normas específicas, com a finalidade de proporcionar os meios para que todos os 
objetivos de uma unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. Por sua vez, o 
Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta a Lei do SNUC, determina ao plano 
de manejo definir o zoneamento. 
 
5.1. Conceitos e Normas 
 
O Zoneamento Ambiental é uma técnica adotada para ordenar o território de uma APA segundo 
normas específicas de ocupação, uso do solo e dos recursos naturais em geral. Assim, este 
zoneamento sujeita parcelas da APA a graus diferenciados de manejo, proteção e a conteúdos 
normativos específicos (IBAMA, 2001).  
 
Segundo a Lei Federal n° 6.902, de 27 de abril de 1981, “o Poder Executivo, quando houver 
relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do Território Nacional como de 
interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e 
conservar ou melhorar as condições ecológicas locais”. Esta lei define que, em cada Área de 
Proteção Ambiental e dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de 
propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo:  
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A implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes 
de afetar mananciais de água;  
Obras de terraplenagem e abertura de canais, que possam alterar condições 
ecológicas locais;  
Atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras e/ou acentuado 
assoreamento de cursos d’água;  
Atividades que ameacem espécies raras da biota regional.  

 
Segundo a Resolução CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988, as APAs devem contar com 
um Zoneamento Ecológico-Econômico para atender aos seus objetivos, com normas de uso de 
acordo com condições locais (bióticas, geológicas, urbanísticas, agropastoris, extrativistas, 
culturais, entre outras).  
 
Para IBAMA (2001), o conjunto de diretrizes normativas para disciplinar a ocupação, uso do solo e 
de recursos naturais, é formulado a partir do conceito de Zona Ambiental, que se remete a um 
padrão territorial com peculiaridades e afinidades de natureza biótica e abiótica, paisagística, 
cultural e decorrente do processo de uso e ocupação do solo. 
 
Ainda segundo a mesma fonte, a delimitação desse território tem por finalidade atribuir controles 
administrativos sobre sua conservação, normas de uso e ocupação e manejo dos recursos naturais. 
Estas devem refletir exigências intrínsecas à preservação ou conservação desses atributos e 
recursos. Por outro lado, esses dispositivos devem refletir a intenção socioambiental quanto ao 
padrão de desenvolvimento desejável para a região, refletindo a missão da APA. 
 
O zoneamento de uma APA pressupõe um cenário de desenvolvimento futuro, que considera 
particularidades ambientais da região e sua interação com processos sociais, culturais, econômicos 
e políticos, vigentes ou prognosticados para a APA e região. Portanto, o zoneamento se sustenta 
no contexto da unidade, baseando-se no grau atual de conhecimento sobre a biodiversidade da 
APA, nos problemas e conflitos identificados e avaliados, nas oportunidades e potencialidades 
locais. O ordenamento proposto no zoneamento está conectado às ações que compõem o Plano de 
Manejo, auxiliando assim na definição e realização de medidas direcionadas à consolidação de um 
cenário futuro favorável aos objetivos da APA (IBAMA, 2001). 
 
Como resultado, o zoneamento atribui controles administrativos para a ocupação do espaço e ao 
uso de recursos naturais. Este controle deve considerar necessidades de preservação ou 
conservação dos atributos paisagísticos e dos recursos naturais. Por outro lado, esses dispositivos 
devem refletir a intenção socioambiental quanto ao padrão de desenvolvimento desejável para a 
região, expressa na missão da APA. 
 
As diretrizes normativas constituem um instrumento jurídico para o licenciamento ambiental de 
atividades e empreendimentos que configuram o uso e a ocupação do solo. Essas diretrizes são 
voltadas a situações diretamente associadas a interferências sobre os ambientes existentes, sobre 
os processos naturais e a utilização de recursos naturais renováveis e não renováveis (IBAMA, 
2001). A seguir são descritas as categorias de diretrizes normativas associadas ao zoneamento: 

 

 Diretrizes de restrição: limitações às formas de uso ou condições de ocupação ou de 
utilização de recursos, que afetam elementos, fatores e processos físicos ou bióticos. 

 Diretrizes de incentivo: modalidades normativas associadas a atividades de interesse para 
melhorias ambientais. 
Para as indicações de usos próprias de cada zona, há diferenciação entre usos permitidos, 
tolerados e proibidos. 

 Usos e Condições de Ocupação Permitida: no contexto local, não representam pressão 
expressiva aos elementos, fatores e processos ambientais da APA.  

 Usos e Condições de Ocupação Tolerada: em geral, são situações já presentes nas zonas, 
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para as quais são estabelecidos critérios para expansão ou para redução de impactos.  

 Usos e Condições de Ocupação Proibida: são as atividades que causam interferências 
incompatíveis com os processos ambientais, que causam degradação grave ou derivações 
ambientais negativas, resultando em prejuízos ecológicos, sociais e econômicos. 
 
 
5.2. Estabelecimento do Zoneamento Ambiental 
 
O Zoneamento Ambiental é o instrumento que estabelece a ordenação do território da APA, as 
normas de ocupação e uso do solo e dos recursos naturais. Atua organizando o espaço da APA em 
áreas com graus diferenciados de proteção e sobre as quais deve ser aplicado o conteúdo 
normativo específico (IBAMA, 2001).  
 
Objetiva estabelecer distintos tipos e intensidades de ocupação e uso do solo e dos recursos 
naturais, através da definição de um conjunto de zonas ambientais com seu respectivo corpo 
normativo.  
 
Tem como pressuposto um cenário de desenvolvimento futuro, formulado a partir das 
peculiaridades ambientais da região, em sua interação com processos sociais, culturais, 
econômicos e políticos, vigentes ou prognosticados para a APA e sua região (IBAMA, 1996). 
 
O ordenamento territorial, a ser definido no zoneamento de forma simultânea à identificação das 
ações que compõem o Plano de Gestão, permitirá definir ações especializadas que se orientam e 
se direcionam à consolidação de um cenário futuro favorável para alcançar os objetivos da APA 
(IBAMA, 2001). 
 
Ainda segundo a mesma fonte, o ordenamento territorial e as normas ambientais, que constituem o 
Zoneamento Ambiental, têm, portanto, o mesmo ponto de partida – o Quadro Socioambiental. São 
formulados a partir do grau de conhecimento da biodiversidade da APA e da identificação e 
avaliação dos problemas e conflitos, das oportunidades e potencialidades decorrentes das formas 
de conservação da biodiversidade, uso e ocupação do solo e da utilização dos recursos naturais da 
área. 
 
 
5.3. Critérios para Identificação das Áreas Ambientais Homogêneas 
 
Para o IBAMA (2001), as áreas socioambientais homogêneas, correspondem a uma 
compartimentação do território da APA em parcelas com particularidades ambientais e condições 
de operação homogêneas. A delimitação dessas áreas homogêneas, do ponto de vista ambiental, 
tem duas finalidades fundamentais no planejamento, pois é a base para a formulação preliminar do 
zoneamento da APA e constituem a referência territorial das demais ações do Plano de Manejo. 
 
Em síntese, as áreas ambientais homogêneas, constituem instrumento de operacionalização e de 
otimização de recursos para as atividades desenvolvidas por organizações civis, na mobilização e 
participação social, nas ações de educação ambiental e de defesa do patrimônio ambiental da 
unidade. 
 
No estabelecimento de Áreas Ambientais Homogêneas são considerados os seguintes critérios: 
 

 categoria das peculiaridades ambientais, especialmente a diversidade biológica;  

 condições de ocupação do território da APA;  

 composição de situações interagentes;  

 aspectos institucionais dos municípios abrangidos e, dependendo do número maior ou 
menor de municípios ou da verificação de polaridades, o estabelecimento da delimitação política e 
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institucional favorável à gestão;  

 estruturação do sistema viário e seus reflexos na estruturação regional e na indução de 
atividades (exemplo: vias de acesso que induzem à localização e expansão de nucleações urbanas 
para áreas rurais com atributos paisagísticos ou biodiversidade a preservar);  

 tendências macroeconômicas ou macroregionais, referentes ao crescimento dos setores 
primários, ramos do secundário e terciário que apontam para o adensamento populacional da APA.  
 
Essas áreas constituem setores territoriais da APA com homogeneidade de: 
 

 peculiaridades ambientais;  

 condições de ocupação;  

 oportunidades;  

 aspectos institucionais;  

 padrões de derivação ambiental, com evolução positiva ou negativa, em relação ao estado 
primitivo do meio ambiente.  

 
 

5.4. Aplicação da Tipologia de Zonas Ambientais 
 
Para o IBAMA (2001), quanto à conceituação e aplicação da Tipologia apresentada, deve se 
observar que os termos Zona de Proteção e Zona de Conservação foram estabelecidos após 
experiências desenvolvidas quanto à nomenclatura de zonas em vários projetos de Zoneamento de 
APA. Nesse sentido, observou-se que o emprego da categoria Zona de Preservação implica no 
entendimento jurídico de que esta zona deve receber o mesmo tratamento administrativo de 
controle que uma "situação de preservação permanente" (Código Florestal, Art. 2º). Por isso, optou-
se por utilizar o termo Proteção para uma zona ambiental onde predominam políticas com alto nível 
de restrição ao uso do solo, tolerando-se usos existentes compatíveis e promovendo-se atividades 
de interesse ambiental. 
 
A adoção da categoria Zona de Conservação tem o sentido de estabelecer políticas de uso 
sustentável dos recursos ambientais, adotando-se, para tanto, níveis de controle mais brandos. Em 
geral, os programas de controle e recuperação ambiental são privilegiados nessas zonas. 
 
Esta tipologia básica deverá ser desdobrada, tendo em vista a definição de uma gradação 
normativa mais ampla como política de Zoneamento. Este procedimento foi desenvolvido na 
formulação do Zoneamento, através de atividades próprias das Oficinas de Planejamento, tento em 
vista que a decisão quanto ao conteúdo de zoneamento deve ser amplamente debatida. 
 
Para a determinação das zonas foram considerados aspectos da geologia, geomorfologia, solos e 
seu uso atual, fragilidade ambiental do ponto de vista físico, cobertura vegetal, dinâmica 
populacional, legislação vigente, atividades econômicas, patrimônio histórico-cultural, resultando 
preliminarmente na indicação de nove zonas distintas: uma Zona de Proteção (ZP), duas Zonas de 
Conservação (ZC) uma Zona Periurbana, e cinco Zonas Urbanas Consolidadas. 
 
Para cada uma das zonas foram agrupadas, analiticamente todas as informações levantadas pela 
equipe e elaboradas fichas específicas, contendo a seguinte estrutura: 
 

 caracterização ambiental; 

 caracterização socioeconômica; 

 objetivos específicos; e 

 indicações de usos (permitidos, tolerados e proibidos). 
 
Para cada conjunto de zonas indicada, considerando-se sua categoria foram determinadas as 
diretrizes para gerenciamento e controle. Além disso, em relação à APA de modo geral, foram 
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identificadas as instituições atuantes e setores envolvidos. 
  
 
5.5. Diretrizes Normativas para as Zonas Ambientais 
 
Segundo a Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981, em seu Art. 8° - O Poder Executivo, quando houver 
relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do Território Nacional como de 
interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e 
conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.  
 
Ainda em seu Artigo 9° estabelece que em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios 
constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá 
normas, limitando ou proibindo:  
 
a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar 
mananciais de água;  
b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 
importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;  
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um 
acentuado assoreamento das coleções hídricas;  
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota 
regional.  
 
A formulação de diretrizes normativas a partir desse conceito direciona-se à formatação do 
instrumento jurídico apropriado ao licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que 
configuram o uso e a ocupação do solo. Nesse sentido, estão diretamente associados a 
interferências ou não sobre os sistemas biótico e abiótico e respectivos processos naturais e sobre 
a utilização de recursos naturais renováveis e não renováveis (IBAMA, op cit.). 
 
Convêm ressaltar que todas as atividades potencialmente poluidoras ou de significativo impacto 
ambiental, devem ser submetidas a processo prévio de licenciamento ambiental (federal, estadual 
ou municipal). 
 
As diretrizes contidas neste Plano de Manejo não excluem a obrigatoriedade do cumprimento das 
diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Participativo do Município de Bauru, através da Lei 
Municipal 5.631, de 22 de agosto de 2008. 
 
 
Visando padronizar e facilitar a compreensão e utilização do zoneamento proposto, são indicados a 
seguir os critérios utilizados na normatização do mesmo. 
 
Comércio/Serviço:  
 

Comércio: atividade pela qual fica definida uma relação de troca, visando um lucro 
e estabelecendo-se a circulação de mercadorias. 
Serviço: atividade, remunerada ou não, pela qual fica caracterizado o préstimo da 
mão-de-obra ou assistência de ordem intelectual ou espiritual. 
Pequeno porte: Construções com área não superior a 100 m² (cem metros 
quadrados). 
Médio porte: Construções com área entre 100 e 400 m

2
 (quatrocentos metros 

quadrados). 
Grande porte: Construções com área superior a 400 m

2
 (quatrocentos metros 

quadrados) (PRO - ATLÂNTICA/SILVICONSULT, 2003). 
 

Indústria: Atividade pela qual resulta a produção de bens pela transformação de insumos (PRO-
ATLÂNTICA/SILVICONSULT, 2003). 
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Pequeno porte: atividade industrial desenvolvida em construções de até 500 m

2
 

(quinhentos metros quadrados). 
Médio porte: atividade industrial desenvolvida em construções acima de 500 m

2
 

(quinhentos metros quadrados) até 1.000 m2 (mil metros quadrados). 
Grande porte: atividade industrial desenvolvida em construções com áreas 
superiores a 1.000 m

2
 (mil metros quadrados). 

 
Poluidor: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981). 
 
Poluição: é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981):  
 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
c) afetem desfavoravelmente a biota;  
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. 

Agricultura: segundo a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política 
Agrícola, entende-se por atividade agrícola a produção, o processamento e a comercialização dos 
produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e 
florestais. 

 
Agricultura Familiar – segundo a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que 
estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detenha, a qualquer título, área 
maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilize predominantemente mão-de-obra da 
própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
Agricultura Extensiva – agricultura localizada em grandes extensões de terra, 
usualmente com baixa produtividade (PRO-ATLÂNTICA/SILVICONSULT, 2003). 
 
Agricultura Ecológica – conjunto de técnicas agrícolas baseadas em conceitos de 
conservação de energia e matéria, reproduzindo processos ecológicos naturais e 
aproveitando a economia da natureza, inclusive de organismos vivos do ambiente, 
como decompositores parasitas e predadores existentes. Trata-se de prática 
agrícola que dispensa o uso de insumos químicos e mecanização (IBGE, 2002). 

 
Pecuária extensiva: aquela que é desenvolvida em grandes extensões de terras, com o gado 
solto, geralmente sem grandes aplicações de recursos tecnológicos e incentivos financeiros 
(AMBIENTEBRASIL, 2011). 
 
Pecuária intensiva: aquela que é praticada utilizando-se de recursos tecnológicos avançados, tais 
como gado confinado e reprodução através de inseminação artificial (AMBIENTEBRASIL, 2011). 
 
Mineração: atividade pela qual são extraídos metais ou substâncias não metálicas do solo e 
subsolo (PRO-ATLÂNTICA/SILVICONSULT, 2003). 
 

Pequeno porte: extensão da área da lavra de até 1 há 
Médio porte: com áreas entre 1 a 5 ha. 
Grande porte: com área superior a 5 ha. 
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Manejo Florestal Sustentável: a Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão 
de florestas públicas para a produção sustentável, define o manejo florestal sustentável como 
sendo a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, 
respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-
se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos 
produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de 
natureza florestal. 

Agroflorestas – povoamentos permanentes, de aspecto florestal, diversificados, 
manejados pelo homem de forma sustentada e intensiva, constituídas de espécies 
perenes (madeiráveis, frutíferas, condimentares, medicinais, etc.), para gerar um 
conjunto de produtos úteis para fins de subsistência e/ou comercialização (IBGE, 
2002).  

 
Turismo: de acordo com a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas físicas durante 
viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) 
ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. 
 
Extrativismo: atividade econômica de agrupamentos populacionais limitados, dependentes de 
extração de produtos e matérias-primas naturais recolhidos em sua origem. Pode ser subdividido 
em dois grupos: extrativismo de depredação ou de aniquilamento - no caso da obtenção do recurso 
levar a extinção da fonte, e extrativismo de coleta, no qual se procura equilibrar a extração com a 
velocidade de regeneração do recurso (MMA, 2003). 
 
Represamento: qualquer obra destinada à acumulação de água empregada para diversos fins 
(AURÉLIO, 1995). 
 
Reflorestamento: ato de reflorestar, de plantar árvore para formar vegetação em lugares que 
foram derrubadas, para conservação do solo e atenuação climática ou obtenção de produtos 
florestais (AURÉLIO, 1995, adaptado). 

Pequeno: áreas de até 1 ha; 
Médio: de 1 a 5 ha; 
Grande: acima de 5 ha. 
 

Espécie Doméstica: é considerado animal doméstico aquele animal que reside junto, na mesma 
residência ou casa, ou que viva em contato permanente com o ser humano (IBAMA, 2012). 
 
Espécie Exótica: espécie presente em uma determinada área geográfica da qual não é originária. 
 
 
Espécie Nativa: espécie vegetal ou animal que, suposta ou comprovadamente, é originária da área 
geográfica em que atualmente ocorre (IBGE, 2002). 

 
Estradas/Rodovias: caminhos relativamente largos, destinados ao trânsito de pessoas, animais e 
veículos (AURÉLIO, 1995). 
 
PCH - Pequenas Centrais Hidrelétricas: segundo a Portaria nº. 394, de 4 de dezembro de 1998, da 
ANEEL, criada pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, são consideradas pequenas centrais 
hidrelétricas, todas as centrais cuja potência elétrica instalada é igual ou inferior a 30 MW. 
 
Áreas degradadas: área degradada ocorre quando a vegetação nativa e a fauna são destruídas, 
removidas ou expulsas; a camada fértil do solo for perdida, removida ou enterrada; e a qualidade e 
regime de vazão do sistema hídrico forem alterados (IBAMA, 1990). 
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6- ZONEAMENTO DA APA MUNICIPAL AGUA PARADA    
                                                                                                            
6.1 Mapa de Zoneamento 
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Figura 2 - Zoneamento da APA Municipal Água Parada 
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6.2 Identificação das Áreas Ambientais Homogêneas 
 
Tabela 19 - Fichas Específicas do Zoneamento da APA Municipal Água Parada 
 

 
Zonas 

Caracterização 

Abiótico Biótico Antrópico 

Zona de Conservação (ZC1) 

A Formação predominante na APA, é o Vale 
do rio do Peixe, que compreende estratos 
tabulares de arenitos finos. 

Vegetação totalmente descaracterizada, 
contendo fauna adaptada a ambientes 
degradados. 

Uso agrosilvopastoril. 
 

Zona de Conservação (ZC2) – área 
de amortecimento da Estação 
Ecológica 

Zona de Conservação (ZC3) - área de 
amortecimento da Estação 
Ecológica “Sebastião Aleixo” 

Zona de Proteção – (ZP) fragmentos  
A Formação predominante na APA, é o Vale 
do rio do Peixe, que compreende estratos 
tabulares de arenitos. 
 

Fragmentos de vegetação secundária, com 
fauna associada. 

Os fragmentos de vegetação sofrem 
corte seletivo de espécies florestais, 
e abertura de estradas rurais. 

Zona Periurbana 1 (ZRP1) – Sítios 
Reunidos de Santa Maria 

A Formação predominante na APA, é o Vale 
do rio do Peixe, que compreende estratos 
tabulares de arenitos finos. É caracterizada 
pelo maior número de voçorocas. 

Vegetação degradada com fauna 
associada. 
 

Área de maior concentração 
populacional (sítios reunidos Santa 
Maria, Barra Grande, Rio Verde e 
Distrito de Tibiriçá), sendo as 
propriedades de menor tamanho, 
semelhantes a pequenos sítios. 

Zona Periurbana 2 (ZRP2) – Distrito 
de Tibiriçá 

Uso agrosilvopastoril. 

Zona de Indústria, Comércio, Serviço 
e Uso Institucional (ZIC) 

Região do aeroporto, uso industrial e 
agrosilvopastoril. 

Zona Urbana Consolidada (ZUC) Área urbanizada. 

Zona de Uso Especial 1 (ZUE1) – 
Sistema Penitenciário 

A Formação predominante na APA, é o Vale 
do rio do Peixe, que compreende estratos 
tabulares de arenitos. 
 

Vegetação totalmente descaracterizada, 
contendo fauna adaptada a ambientes 
degradados. 

Penitenciária, uso agrosilvopastoril. 

Zona de Uso Especial 2 (ZUE2) – 
Aterro Sanitário 

 

Aterro Sanitário, uso 
agrosilvopastoril. 

Zona de Uso Especial 3 (ZUE3) – 
Aeroporto Moussa Nakhal Tobias 

Aeroporto Internacional Bauru - 
Arealva 
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Tabela 20- Fichas de Diagnóstico e Restrições de Uso e Ocupação do Solo 
 

ZP – Zona de proteção (Fragmentos vegetais)  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo  

Ficam proibidas nas ZP, as seguintes atividades:  

Zonas correspondentes aos fragmentos vegetais não 
contínuos de significativo valor e relevância para a 
flora e fauna encontrados na APA. Neles estão 
presentes espécies da fauna e flora regional, 
inclusive ameaçados de extinção, conforme as Listas 
Oficiais do Município, Estado e União. Constitui uma 
grande riqueza da biodiversidade outrora presente 
em toda a área do município, portanto consideradas 
áreas prioritárias para a conservação. Atualmente 
sofrem ameaças devido a proximidade de atividades 
agrosilvopastoris. 

Atividades agrosilvopastoril.  
Supressão de vegetação nativa em qualquer  fase de regeneração.  
Introdução de espécies vegetais exóticas ao ecossistema.  
Deposição final de resíduos.  
Atividades de mineração. 
Indústria  
Represamento de cursos de água e drenagem de todo e qualquer corpo d’água.  
Acessos para dessedentação animal.  
Existência ou implantação de estradas ou rodovias ou usucapião de servidões de passagem.  
Qualquer outra atividade que cause a fragmentação dos maciços vegetais existentes.  
Qualquer parcelamento do solo para fins residenciais, chácaras e sítios de recreio.  
Parcelamento do solo para uso industrial, comercial e de serviço. 
Reloteamento, desmembramento, desdobro e desdobro especial e cessão de direito real de uso em 
condomínio. 
Soltura de animais exóticos.  
  

 

ZC 1 - Zona de Conservação 1  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZC1, as seguintes atividades:  

Zona de maior extensão territorial, com forte 
presença de atividade agrosilvopastoril. Apesar de 
ser a área mais rica em cursos de água apresenta 
vegetação totalmente descaracterizada que 
associadas as características físicas do solo e as 
praticas agrosilvopastoris utilizadas atualmente 
propiciam a formação de processos erosivos que 
colocam em risco a riqueza hídrica de toda esta 
zona. Nela está presente o Córrego da Água Parada 
onde estudos apontam um grande potencial de 
captação de água superficial para compor o sistema 
de abastecimento de água do município.  

Todo e qualquer parcelamento do solo para fins urbanos, residenciais, sítios de recreio, chácaras de recreio e 
parcelamento rural com módulo menor que 20.000 m² (vinte mil metros quadrados).  
Atividades de mineração.  
Indústria, com exceção da agricultura familiar, assim definida nos termos da Lei Federal nº 11.326 de 2006. 
Deposição final de resíduos.  
Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio e avançado.  
Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da APA, sem o devido licenciamento ambiental e 
autorização do Conselho Gestor da APA. 
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da flora, da 
fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos. 
Soltura de animais exóticos.  
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ZC 2 - Zona de Conservação 2  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZC 2, as seguintes atividades:  

Zona que compreende a área de amortecimento da Unidade 
de Conservação Estadual Sebastião Aleixo, prevista na Lei 
Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que disciplina as 
Unidades de Conservação em todos os níveis. Trata-se de 
área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 
restrições específicas com o propósito de minimizar os 
impactos negativos sobre a Unidade. Encontra-se atualmente 
com a vegetação descaracterizada e o solo em condições 
favoráveis a processos erosivos, estando presentes atividades 
agrosilvopastoris.  

Todo e qualquer parcelamento do solo para fins urbanos, residenciais, sítios de recreio, chácaras de 
recreio e parcelamento rural com módulo menor que 20.000 m² (vinte mil metros quadrados). 
Atividades de mineração 
Indústria, com exceção da agricultura familiar, assim definida nos termos da Lei Federal nº 11.326 de 
2006. 
Deposição final de resíduos.  
Desmatamento de essências nativas em estágio médio e avançado.  
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da 
flora, da fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos. 
Soltura de animais exóticos. 
*Demais atividades a serem desenvolvidas no local, deverão obter autorização do Conselho Gestor da 
referida Unidade de Conservação Estadual.  

 

ZC 3 - Zona de Conservação 3  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZC 3, as seguintes atividades:  

Zona onde está contida a maior parte dos remanescentes 
florestais, incluindo espécies nativas da flora e fauna 
ameaçadas de extinção, conforme Decreto Municipal nº 
10.988/2009 que trata da Lista Oficial de Espécies da Fauna e 
Flora Ameaçadas de Extinção no Município de Bauru, Decreto 
Estadual nº 56.031/2010. Resolução SMA n° 48 de 08 de 
junho de 2010 que trata da “Lista Oficial das espécies da flora 
do Estado de São Paulo ameaçadas de extinção”, IN MMA nº 
06/2008 que reconhece as espécies da flora brasileira 
ameaçada de extinção, IN MMA nº 03, de 28 de maio de 2003, 
que reconhece as espécies da fauna ameaçadas de extinção 
no Brasil e o Decreto Estadual 53.494/2008 que trata das 
espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado de São 
Paulo.Trata-se, portanto da área de maior interesse para a 
conservação da biodiversidade dentro da APA. Atualmente 
práticas agrícolas e pecuárias, representam um risco a 
manutenção desta biodiversidade, principalmente pelo 
rompimento dos corredores ecológicos entre os 
remanescentes, que são responsáveis pelo fluxo gênico entre 
os mesmos. Uso de agrotóxicos em monoculturas, invasão de 
animais domésticos nos remanescentes e a falta de práticas 
conservacionistas de solo, agravam a situação.  

Todo e qualquer parcelamento do solo para fins urbanos, residenciais, sítios de recreio, chácaras de 
recreio e parcelamento rural com módulo menor que 20.000 m² (vinte mil metros quadrados). 
Atividades de mineração.  
Indústria e Agroindústria  
Deposição final de resíduos.  
Supressão de vegetação nativa.  
Uso do fogo como prática agrícola.  
Uso de cultivares transgênicos.  
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da 
flora, da fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos.  
Soltura de animais exóticos.  
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ZRP 1 - Zona Periurbana 1 (Sítios Reunidos de Santa Maria)  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZRP 1, as seguintes atividades:  

Área urbana ocupada por sítios de recreio, com 
característica rural, presença de agricultura familiar, 
incluindo pequenos negócios e serviços. A vegetação se 
encontra totalmente descaracterizada, com forte presença 
de animais domésticos.  

Indústria, com exceção da agricultura familiar, assim definida nos termos da Lei Federal nº 11.326 de 2006. 
Atividades de mineração.  
Reloteamento, desmembramento e desdobro, desdobro especial, parcelamento ou reparcelamento do solo 
para uso em condomínio. 
Desmatamento de vegetação nativa em estagio médio e avançado.  
Disposição final de resíduos.  
Recebimento e/ou tratamento de efluentes líquidos de outras Zonas. 
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da flora, da 
fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos com potencial invasor. 
Soltura de animais exóticos.  

 
 

ZRP 2 - Zona Periurbana 2 (Distrito de Tibiriçá)  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZRP 2, as seguintes atividades:  

Área urbana consolidada, inserida no meio rural. 
Vegetação totalmente degradada, com alta porcentagem 
de solo impermeabilizado por residências, galpões e vias 
públicas.  

Mineração.  
Deposição final de resíduos.  
Parcelamento de solo para fins residenciais ou a subdivisão dos lotes já implantados e já existentes com a 
mesma finalidade, de tamanho inferior a 400 m², exceto as áreas de interesse social, previsto no Plano Diretor 
Participativo de 2008, em seu Artigo 81, inciso 1, item h. 
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da flora, da 
fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos com potencial invasor. 
Soltura de animais exóticos.  
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ZIC - Zona de Indústria, Comércio, Serviço e Uso Institucional  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZIC, as seguintes atividades:  

Área lindeira às rodovias SP 300, SP 321 e SP 294, já 
destinadas pelo Plano Diretor do Município ao uso 
para fins de implantação de indústrias, comércio, 
serviços e uso institucional, objetivando a criação de 
polos de desenvolvimento setoriais que atendam a 
região com oferta de emprego.  

Parcelamento ou reparcelamento do solo para fins residenciais. 
Qualquer parcelamento de solo sem sistema de retenção e controle de águas pluviais, considerando a vazão de 
restrição e o conceito de impacto zero. 
Impermeabilização de mais de 90% (noventa por cento) da área do lote. 
Atividades com alto potencial poluidor, assim definidos pela Lei Federal 10.165/2000  
Atividades de mineração.  
Depósito de materiais radioativos. 
Deposição final de resíduos. 
Depósito mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de combustível.  
Desmatamento de essências nativas em estágio médio e avançado. 
Plantio de espécies exóticas. 
Criação de animais selvagens exóticos. 
Soltura de animais exóticos.  
Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da APA, sem o devido licenciamento ambiental e 
autorização do Conselho Gestor da APA. 

 
 

ZUC - Zona Urbana Consolidada  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUC, as seguintes atividades:  

Área urbana consolidada, ocupada por residências, 
comércio e serviços. Presença de pequenos vazios 
urbanos.  

Indústrias.  
Atividades de Mineração.  
Depósito de resíduos sólidos. 
Depósito mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos químicos ou combustíveis. 
Depósito de materiais radioativos. 
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da flora, da fauna e 
de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos. 
Soltura de animais exóticos.  
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ZUE 1 - Zona de Uso Especial 1 (Sistema Penitenciário)  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUE 1, as seguintes atividades:  

Área onde está instalado o sistema penitenciário I e II 
de Bauru. Presença de indústrias que fazem uso da 
mão de obra carcerária. 
Área onde está instalado o Instituto Penal Agrícola de 
Bauru e o Centro de Detenção Provisório. Presença 
de remanescentes florestais, com fauna associada 
(Zona de Proteção 1) e presença de atividades de 
separação e reciclagem de materiais recicláveis e 
agrosilvopastoril com uso de mão de obra carcerária.  

Parcelamento para fins residenciais. 
Obras de ampliação destinadas ao aumento da capacidade carcerária. 
Mineração.  
Instalação de indústrias, exceto aquelas que visem o reuso ou reciclagem de materiais recicláveis e, tenham 
no seu quadro funcional, um mínimo de 80% de mão de obra carcerária. 
Lançamento de todo e qualquer tipo de efluente líquido, nos corpos d’água, sem o devido tratamento.  
Proibido o desmatamento de espécies nativas, em estágio médio e avançado. 
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da flora, da 
fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos. 
Soltura de animais exóticos.  

ZUE 2 - Zona de Uso Especial 2 (Aterro Sanitário)  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUE 2, as seguintes atividades:  

Área onde está implantado o aterro sanitário do 
Município.  

Utilização de água superficial ou subterrânea, para abastecimento humano ou dessedentação animal. 
Atividades de mineração. 
Lançamento de efluentes diretamente nos curso d’água, sem o correto tratamento. 
Depósito de materiais radioativos. 
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da flora, da 
fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos. 
Soltura de animais exóticos.  

ZUE 3 - Zona de Uso Especial 3 (Aeroporto Moussa Nakahl Tobias  

Diagnóstico Atual  
Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUE 3, as seguintes atividades:  

Área onde está implantado o Aeroporto Moussa 
Nakahl Tobias, com uso predominante 

agrosilvopastoril, vegetação totalmente 
descaracterizada, contendo fauna adaptada a 
ambientes degradados.  

Atividades de mineração.  
Lançamento de efluentes diretamente nos cursos d’água, sem o correto tratamento. 
Loteamento para fins residenciais. 
Disposição final de resíduos sólidos urbanos. 
Empreendimentos de saúde. 
Construções para fins educacionais com exceção das relacionadas diretamente com as atividades 
aeronáuticas. 
Implantação de edificações voltadas à Cultura,  
Atividades previstas conforme a Lei Municipal nº. 4908, de 9 de outubro de 2002. 
Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. (Lista oficial das espécies exóticas invasoras da flora, da 
fauna e de micro organismos, do Estado de São Paulo - Resolução SMA 033/2009) 
Criação de animais selvagens exóticos. 
Soltura de animais exóticos.  
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6.3 Diretrizes para Uso e Ocupação do Solo na Área de Proteção Ambiental  Água Parada: 
 

• As empresas, atividades e obras, devidamente regularizadas e já existentes e 
licenciadas na APA do Córrego Água Parada, terão prazo de 3 anos para se 
adequarem as exigências contidas nesse Plano de manejo. As atividades que não se 
adequarem não poderão ter ampliadas as suas atividades e instalações. 

 
• Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA do 

Córrego Água Parada, é obrigatório a execução de obras e sistemas para contenção, 
retenção e controle de águas pluviais, considerando a vazão de restrição e o 
conceito de “impacto zero”, sendo que estas obras não poderão ser construídas em 
áreas públicas destinadas a sistema de lazer, áreas verdes e APPs e demais áreas 
protegidas que são consideradas incompatíveis com esse uso para efeito desta 
regulamentação. 

 
• Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA do 

Córrego Água Parada, é obrigatório a implantação de equipamentos de captação, 
uso e reuso de águas pluviais conforme Lei Municipal nº 6110 de 25 de agosto de 
2011.  

 
• Todas as APPs existentes na APA do Córrego Água Parada terão faixas com largura 

mínima de 30 m em ambos os lados e ao longo dos corpos d 'água e de 50 m em 
torno de nascentes e lagos natural ou não, proveniente de ações humanas ou de 
degradações originárias de eventos naturais. 

 
• Não serão permitidas a implantação de indústrias com elevado potencial poluidor na 

APA do Córrego Água Parada. 
 

• Em toda a APA do Córrego Água Parada é proibida a drenagem de áreas 
naturalmente úmidas, mesmo em área decretada como de utilidade pública. 

 
• Toda a obra de travessia, pública ou privada, em área pública ou privada, na APA do 

Córrego Água Parada, só será permitida com aprovação dos órgãos ambientais e 
deverão obrigatoriamente, contemplar passagens de fauna terrestre com no mínimo 
50 % da faixa de APP livre e desimpedida. As passagens ditas "inferiores de fauna" 
devem contemplar tamanhos mínimos de 1,5 m de diâmetro interno livre para 
passagens úmidas e secas e 1,5 m x 1,5 m para passagens quadradas a fim de 
contemplar a travessia de mamíferos de médio e grande porte.  
 

• Em todo empreendimento de parcelamento do solo, na APA do Córrego Água 
Parada, deverão ser obrigatoriamente executadas obras para contenção, retenção e 
controle de águas pluviais, considerando a vazão de restrição e o conceito de 
“impacto zero”, sendo que estas obras não poderão ser construídas em áreas 
públicas destinadas a sistema de lazer, áreas verdes e APPs e demais áreas 
protegidas que são consideradas incompatíveis com esse uso para efeito desta 
regulamentação. 

 
• Plantios e reflorestamentos com espécies exóticas, na APA do Córrego Água 

Parada, em áreas contínuas superiores a 10 ha, deverão ter autorização do 
Conselho Gestor das APAs.  

 
ZICS – Zona de Indústria, Comércio, Serviço e Uso Institucional contidas na APA – Área de 
Proteção Ambiental do Córrego Água Parada: 

• Fica obrigatório a destinação de 10 % da área total do empreendimento como área 
verde pública, não computando-se as áreas de APP e permeáveis. 
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• Fica obrigatório a manutenção de área permeável de no mínimo 20 % nos lotes ou 
glebas individualizados, não compensados com área verde, ou em casos de 
empreendimentos de parcelamento do solo, 10% no próprio lote e 10% em área 
adicional na extensão do empreendimento. 

• É obrigatório a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para a 
instalação de toda e qualquer atividade, na forma da Lei 5.631 Plano Diretor 
Participativo art. 115, inciso VII. 

• É proibido qualquer tipo de parcelamento do solo em empreendimento 
originariamente aprovado com quantidade de lotes menor ou igual a cem lotes, que 
provoque aumento no número de lotes ultrapassando esse valor.  

• Para toda e qualquer atividade exercida na Zona de Indústria, Comércio, Serviço e 
Uso Institucional (ZICS), mesmo para habitação e afins, é obrigatório a instalação de 
equipamentos de captação e uso de energia solar ou outro tipo de produção e uso 
de energia limpa para uso em suas atividades  produtivas ou de serviços. 

•  Para toda e qualquer atividade exercida na ZICS, mesmo para habitação e afins, é 
obrigatório a instalação de equipamentos de captação, uso e reuso de águas pluviais 
conforme Lei Municipal nº. 6110 de 25 de agosto de 2011. 

Recomendações: 
• O uso e ocupação do solo agrícola deve seguir os conceitos de “classes de 

capacidade de uso do solo”. 
• Avaliar possibilidade de alteração na revisão do Plano Diretor Municipal, para 

contemplar a possibilidade de aumento do perímetro urbano do Distrito de Tibiriça. 
 
. 
7. PROGRAMAS DE AÇÃO  
 
Segundo o Roteiro Metodológico para Gestão de Áreas de Proteção Ambiental (IBAMA, 
2001), os Programas de Ação organizam o conjunto de atividades a serem realizadas para 
alcançar os objetivos específicos da APA, dentro das estratégias estabelecidas. 
Consideram, em sua formulação, os espaços institucionais, os mecanismos e os 
instrumentos legais já existentes no território da UC.  
 
As diversas atividades, definidas no âmbito do Plano, integram os Programas de Ação, que 
são delineados para atender à complexidade de aspectos que envolvem o tratamento das 
questões ambientais existentes na APA. Estes conjuntos de atividades são estruturados 
para atingir objetivos relevantes no Plano do Conhecimento, da Gestão Interinstitucional e 
da Gestão Ambiental. A aplicação de Programas de Ação, articulados às Zonas Ambientais, 
permite a gestão ambiental específica e geral da unidade (IBAMA, 2001).  
 
Considerando os levantamentos, oficinas e reuniões técnicas efetivadas, são indicados os 
seguintes programas para a gestão da unidade. 
 
 
7.1. Programa de Comunicação Social 
 
As atividades do Programa de Comunicação Social visam informar a comunidade local e 
regional dos objetivos da APA. Além disso, devem destacar os aspectos relevantes da 
biodiversidade existente, as normas gerais que disciplinam o uso do solo e dos recursos 
naturais a partir da legislação ambiental, bem como os procedimentos a serem adotados 
para a consulta, informação e participação da comunidade no processo de gestão da 
unidade. 
 
Têm como objetivos: 
 

 estabelecer uma via de comunicação entre os gestores da APA e os diversos 
segmentos envolvidos; 
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 divulgar a UC nos municípios do entorno buscando a compreensão por parte da 
população da importância da APA no contexto regional; 

 desenvolver ações de difusão de informações sobre a APA, através da comunicação 
sistemática, com uso de meios adequados. 
 
As principais ações a serem realizadas, serão: 
 

 divulgar informações sobre a APA e seu entorno, bem como das pesquisas e 
atividades executadas;  

 conhecimento das comunidades inseridas na APA e no entorno, bem como de outros 
segmentos da população que se relacionam com a mesma; 

 produção de material informativo sobre a APA. 
 
 

7.2. Programa de Estudos Ambientais e Pesquisa 
 
Este programa direciona-se a promoção de atividades de pesquisa, que visam aprofundar o 
conhecimento da biodiversidade com destaque às espécies endêmicas, raras e ameaçadas. 
Também poderão estar voltadas à pesquisa de caráter histórico e sociocultural. Os estudos 
ambientais visam ainda, acompanhar fenômenos naturais ou provocados, através do 
acompanhamento sistemático de sua evolução, tendo em vista os recursos da unidade. 
 
Tem como objetivos: 

 produzir informações sobre aspectos do meio físico relativos à qualidade da água e 
dos processos da modelagem do relevo; 

 desenvolver um conhecimento mais aprofundado sobre a flora, e fauna local e suas 
relações com os diferentes ambientes; 

 desenvolver pesquisas relevantes sobre a biodiversidade da APA; 

 conhecer as características dos visitantes da APA e o impacto da visitação sobre os 
recursos naturais da unidade; 

 levantar os impactos das atividades humanas sobre os recursos naturais; 

 subsidiar a tomada de decisões sobre novas ações de conservação da vegetação.  
 
Principais ações a serem realizadas: 

 

 investigar sobre a fragilidade do meio físico; 

 realizar estudos aprofundados para a caracterização da diversidade florística e 
faunística da APA; 

 ampliar os convênios, acordos, parcerias com instituições não-governamentais para 
o desenvolvimento de pesquisas na região e no entorno da área; 

 obter recursos financeiros externos para a execução dos projetos; 

 buscar recursos para a publicação dos resultados das pesquisas. 
 
 
7.3. Programa de Educação Ambiental 
 
Recomenda-se que a prefeitura promova a implantação de programas de educação 
ambiental no ensino formal e não formal com as comunidades que vivem no interior da APA 
e seu entorno, de forma a conscientizar a população sobre a necessidade da conservação 
ambiental da área. Deverão ser realizadas atividades que procurem desenvolver a interação 
entre as comunidades e a UC, enfatizando a questão da importância da mesma para 
proteger os ecossistemas locais e sua diversidade faunística elevada. 
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Além desta ação, também é importante a implantação de projetos de educação ambiental 
nas comunidades de entorno da APA, atendendo tanto as escolas como o público em geral, 
de forma a conscientizar a população sobre os impactos que o ambiente sofre com as 
diferentes ações antrópicas. Estas atividades deverão promover a interação da UC com as 
pessoas, enfatizando a questão da importância da mesma para com a proteção dos 
recursos ambientais da região, a manutenção da qualidade dos recursos hídricos e seu 
impacto na qualidade de vida.  
 
Em especial para a fauna da região é importante realizar um trabalho de educação 
ambiental focado nos municípios de entorno. Principalmente para a conscientização da 
importância da fauna e flora nativa para a manutenção das florestas, e consequentemente 
sua importância para os recursos hídricos. A instalação de placas nas estradas, indicando a 
presença de animais e os limites de velocidade pertinentes ao trecho, para evitar 
atropelamentos. 
 
Resultados esperados: valorização dos recursos naturais da região pelos moradores locais 
e do entorno, através do reconhecimento da diversidade biológica ocorrente na região, de 
sua importância e possibilidade do uso deste como atrativo para o turismo (ecoturismo), 
além de uma menor pressão de caça. 
 
Recomendações: uma das maneiras mais utilizadas para alcançar estes objetivos, é utilizar-
se de espécies com maior apelo de conservação ou mais carismáticas, chamadas de 
espécies “guarda-chuva” para trabalhos de educação ambiental.  Com a preservação destas 
espécies e de seus ambientes através da conscientização da população, várias outras 
espécies menos conhecidas, também se beneficiariam com a manutenção de seus habitats.  
 
7.4. Programa de Turismo Rural 
 
Em algumas regiões do país, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, o turismo rural já 
vem sendo praticado, demonstrando que esta é uma atividade promissora, desde que os 
seus participantes estejam devidamente organizados, tanto para resolver os seus problemas 
comuns, como na oferta dos produtos turísticos da comunidade. 
 
Este programa tem como objetivos: 
 

 identificar as modalidades e tipologias de turismo rural, linhas de crédito para a 
modalidade e carências na capacitação, visando uma proposta de ordenamento do setor. 

 criar alternativas de trabalho e renda para o meio rural, realçando as vantagens 
quanto às possibilidades de organização de núcleos de cooperação ou cooperativas, 
visando potencializar os negócios e abrir novas possibilidades para a associação de mais 
produtores, por meio da organização da oferta de produtos manufaturados e serviços 
inerentes à atividade. 
 
 
7.5. Programa de Turismo de Natureza e Cultural  
 
Tendo a APA condição para o desenvolvimento do turismo de natureza e cultural, torna-se 
uma atividade relacionada que deve ser incentivada.  
 
Este programa tem como objetivos: 
 

 fomentar o desenvolvimento turístico local, através do inventário e seleção de áreas 
vocacionadas para a prática de diferentes modalidades de turismo de natureza; 

 promover a formatação de programas de ecoturismo e de observação de aves, 
modalidades prioritárias no presente projeto à implantação de circuitos que possibilitem a 
atração de turistas brasileiros e estrangeiros;  
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 realizar com base em estudos técnicos, diagnóstico das características ecológicas e 
qualidade ambiental das áreas selecionadas para a realização de atividades de ecoturismo 
e observação de aves, para a minimização de impactos possíveis de serem gerados pelas 
referidas atividades turísticas; 

 identificar e aplicar medidas de minimização de impactos nas áreas selecionadas 
para o desenvolvimento do turismo de natureza, visando com base no uso sustentável dos 
recursos naturais obterem o licenciamento ambiental de operacionalização desses 
programas.  

 promover o incentivo ao ecoturismo e à observação de vida silvestre, através de 
capacitação de recursos humanos como dos recursos históricos como a ferrovia. 
 
 
7.6. Programa de Utilização Sustentável de Recursos  
 
Este programa tem o objetivo de orientar as atividades de utilização de recursos, em 
conformidade com as ações de pesquisa e implantação de formas de exploração 
sustentáveis, numa perspectiva de valorização, maximização e aproveitamento desses 
recursos e minimização de impactos e demandas ambientais locais.  
 
Geralmente este programa está associado às áreas da APA com flexibilidade de utilização 
de recursos naturais, que promovam o fomento à produção artesanal de alimentos, a 
produção de agricultura orgânica, a piscicultura, a meliponicultura, a produção artesanal de 
atividades econômicas de baixo impacto, capazes de agregar valor a utilidades compatíveis 
com a conservação da biodiversidade. 
 
Este programa tem como objetivos: 
 

 fomentar alternativas de desenvolvimento compatíveis com a conservação dos 
recursos naturais; 

 verificar a viabilidade de desenvolvimento de algumas alternativas econômicas para 
os atuais moradores, visando diminuir a pressão sobre os recursos naturais; 

 aprimorar e adotar tecnologias de uso sustentável dos recursos em toda a APA; 

 reduzir e controlar os impactos ambientais oriundos das atividades econômicas. 
 
 
7.7. Programa de Controle das Espécies de Fauna Exótica  
 
A presença significativa de cachorros e gatos domésticos pode vir a impactar a fauna nativa 
tanto pela caça, como por doenças que podem vir a ser transmitidas as espécies nativas. 
 
Recomenda-se o maior controle e manutenção dos rebanhos e animais domésticos dentro 
de áreas e pastagens cercadas, diminuindo a caça de animais de pequeno por cães e gatos 
domésticos, além da redução do número de infecções de animais nativos por doenças 
exóticas. É recomendada também a vacinação de todos os animais cativos dentro e nos 
arredores da APA. 
 
 
7.8. Programa de Fiscalização 
 
Esse programa deverá ter por objetivo o incremento da fiscalização ambiental em toda a 
área da APA, a fim de evitar ações antrópicas que provoquem a degradação de ambientes 
com consequentes impactos à fauna e flora, em especial, em áreas contendo vegetação em 
melhor estado de conservação, habitadas por espécies raras ou ameaçadas de extinção. 
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Espera-se como resultado da realização deste programa, a ampliação das áreas 
florestadas, resultando em um aumento das populações das espécies nativas, 
principalmente as de médio e grande porte que sofrem pressão de caça. Também uma 
disponibilidade de alimento para várias espécies da fauna, e maior rigor e controle para 
atividades que podem causar danos à qualidade dos recursos hídricos oriundos da região.  
 
 
7.9. Programa de Gestão Ambiental 
 
O objetivo do Programa é o de estruturar as atividades relacionadas à gestão ambiental da 
APA. A gestão realiza-se através de estratégias capazes de garantir a conservação e a 
preservação dos recursos naturais e o enfrentamento dos problemas ambientais da 
Unidade. 
 
Este programa tem como objetivos: 
 

 apoiar a implantação dos programas; 

 efetivar o manejo proposto; 

 dotar a unidade com pessoal, instalações e equipamentos necessários; 

 efetuar a administração e manutenção da APA; 

 proporcionar o aperfeiçoamento da estrutura de gestão e gerenciamento da APA; 
 
As principais ações a serem realizadas são: 
 

 promoção de reuniões do conselho; 

 promoção da articulação interinstitucional; 

 estabelecer convênios com faculdades e universidades da região para a elaboração 
e criação de um programa de estágio voluntariado. 
 
Na Tabela 18 estão descritos os programas propostos para a APA, e os potenciais custos 

para seu desenvolvimento nos próximos 5 anos. 
 
 
7.10. Programa de Recuperação e Conservação da Microbacia 
 
O Programa de Recuperação e Conservação da Microbacia tem como objetivo central 
garantir a qualidade da água, dos ecossistemas aquáticos da Microbacia do Córrego Água 
Parada, das áreas de Preservação Permanente e (APPs) e de Áreas Degradadas..   
 
Este programa poderá ser realizado a partir de políticas e incentivos da prefeitura local em 
prol da manutenção dos recursos hídricos e das áreas florestadas, com ações voltadas para 
a utilização de métodos que visam amplificar a conservação e recomposição de áreas 
degradadas, principalmente em locais que tiveram sua vegetação suprimida e foram 
abandonadas, além das matas ciliares (APPs). Este programa visa à recuperação das 
matas ciliares; reverter a condição de poluição dos rios e córregos; evitar o assoreamento, o 
solapamento e a erosão de encostas. A meta deste programa é atingir a microbacia como 
um todo. 
 
Para a recuperação dessas áreas deverão ser utilizadas técnicas de replantio de espécies 
nativas, cuja função será de proteger margens de rios e encostas. A ampliação e 
restauração de áreas nativas, tanto florestadas como os ambientes de Cerrado, cria uma 
maior conectividade entre fragmentos, utilizando-se as matas ciliares como corredores 
ecológicos, representando benefício principalmente as espécies de médio e grande porte, 
que necessitam de áreas para a viabilidade de suas populações. 
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A supressão da mata para dar espaço a pequenas plantações e habitações, aumenta de 
forma lenta e contínua o processo de fragmentação florestal. Também a ocorrência de áreas 
abandonadas por monoculturas, sem restauração, acaba favorecendo a proliferação de 
plantas exóticas, em detrimento das espécies nativas. 
 
Em determinados locais da APA, as APPs foram povoadas com espécie vegetal exótica. 
Nesse caso, deverão ser manejados por espécies florestais nativas. Além das APPs, 
algumas áreas degradadas, deverão ser recuperadas utilizando-se espécies vegetais 
nativas, para a recomposição de ambientes arbóreos para utilização pela fauna. 
 
Deverá ser promovida a recuperação das matas ciliares, atendendo assim a legislação 
vigente, evitando o assoreamento dos corpos hídricos bem como os movimentos de massa. 
Além de proporcionar a criação de corredores ecológicos, aumentando o fluxo gênico e a 
possibilidade de interligação entre esses corredores. A recuperação deverá ser realizada 
com espécies nativas da região fitoecológica em que o remanescente florestal está inserido. 
 
Recomenda-se o uso controlado de espécies exóticas, tendo como objetivo principal evitar a 
dispersão de sementes, evitando que as espécies se instalem definitivamente nos 
remanescentes florestais ocupando o hábitat das espécies nativas e descaracterizando a 
sua fisionomia. Essas espécies são favorecidas pelas suas síndromes de dispersão como, 
por exemplo, Hovenia dulcis facilmente disseminada pela avifauna e espécies de pinus e 
eucaliptos dispersas pelo vento. Portanto, faz-se necessário o controle imediato dessas 
espécies na APA a médio e longo prazo. 
 
Recomenda-se a redução de impostos para moradores que mantêm áreas nativas (Imposto 
Ecológico), e incentivo às atividades menos impactantes, como o ecoturismo, e a utilização 
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ecológico, que deve ser 
repassado pelo estado. 
 
Sugere-se também a recomposição das matas ciliares, com o auxílio de alunos e escolas da 
região, com a manutenção destas árvores pelas mesmas. Podem ser estabelecidos 
convênios com universidades da região que queiram desenvolver estudos e projetos de 
restauração ecológica e manejo de áreas degradadas (ex: manejo de taquarais) dentro da 
APA. 
Possui como objetivos: 
 

 conscientizar a sociedade quanto à conservação dos recursos hídricos; 

 promover atividades de educação ambiental com as escolas da região;  

 diminuir os níveis de poluição da água; 

 reduzir as taxas de pessoas infectadas por doenças de veiculação hídrica; 

 reduzir o assoremeanto dos rios e córregos; 

 reduzir a incidência de erosão de encostas; 

 restabelecer a mata ciliar nativa; 

 proteger mananciais e nascentes; 

 recuperar as áreas degradas; 

 restaurar APPs. 
 
As principais ações a serem realizadas, serão: 
 

 promover atividades com a comunidade a fim de orientar e esclarecer qual a relação de 
cada um com a preservação dos cursos hídricos; 

 promover reuniões, oficinas, palestras e saídas a campo com as mais diversas escolas 
da região, com o intuito de integrar o estudante com o meio e explicitar quais as 
responsabilidades de cada pessoa para garantir a qualidade do ecossistema; 
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 promover ações de esclarecimento quanto aos perigos da utilização de insumos 
agrícolas; 

 por meio de ações em parceria com o governo, propiciar saneamento básico para toda a 
população; 

 evitar atividades que promovam a erosão e o surgimento de vossorocas; 

 restabelecer a mata ciliar; 

 replantar espécies nativas em áreas degradadas; 

 priorizar a criação de corredores ecológicos; 

 manejar as áreas com plantio de espécies exóticas por espécies florestais nativas. 
 
 
7.11. Programa de Pesquisa e Monitoramento de Felinos 

 
Este programa objetiva conhecer as exigências ecológicas dos felinos que ocorrem na APA 
Municipal Água Parada e entender como estes predadores influenciam no equilíbrio do 
ecossistema, através do estudo da sua ecologia, auxilia não apenas a conservação das 
espécies desta família, mas de toda a comunidade faunística. 
 
Possui como objetivos: 
 

 conhecer a área de vida dos felinos que ocorrem na APA Municipal Água Parada; 

 verificar se há sobreposição de áreas de vida entre indivíduos de espécies diferentes; 

 descrever o padrão de utilização de habitats; 

 conhecer a distribuição e abundância relativa das espécies presas; 

 identificar os principais corredores de dispersão para os felinos de grande porte na APA 
Municipal Água Parada. 
 
Os felinos são predadores do topo da cadeia alimentar, sua ocorrência indica a boa 
qualidade ambiental de uma área. Como predadores de topo da cadeia alimentar 
necessitam de grandes áreas para manter uma população reprodutiva. A APA Municipal 
Água Parada pode ser um dos poucos refúgios para os felinos que no passado, dominaram 
vastas áreas no interior paulista, uma vez que estes animais são frequentemente caçados 
em resposta aos ataques de rebanhos domésticos, entre outros motivos. 
 
Os procedimentos serão: 
 

 escolha de espécies alvo da pesquisa; 

 captura; 

 monitoramento através do uso de radio-telemetria; 

 uso de armadilhas fotográficas para avaliar a abundância das principais presas, 
estimativa de densidade de felinos, tamanho populacional, padrão de atividade; 

 avaliação da utilização de hábitat; 

 análise de fezes para determinação da dieta. 
 
Espera-se que com este programa seja possível a determinação do tamanho e 
sobreposição da área de vida, densidade e estimativa populacional, padrão de atividade, 
utilização de hábitat, e dieta alimentar, aspectos essenciais para a conservação das 
espécies e recomendações. A duração deste projeto terá duração mínima de 36 meses (três 
anos). Na tabela a seguir é apresentada uma estrutura de gastos com os programas 
propostos. 
 
Tabela 20 - Estrutura de Custos dos Programas 

PROGRAMAS CUSTOS (R$) 

Programa de Comunicação Social 70.000,00 

Programa de Estudos Ambientais e Pesquisa 90.000,00 



Encarte 2                                                                                                      Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru   ecossistema consultoria ambiental 

 

63/II 

63 

Programa de Educação Ambiental 60.000,00 

Programa de Turismo Rural 80.000,00 

Programa de Turismo de Natureza e Cultural 150.000,00 

Programa de Utilização Sustentável de Recursos 60.000,00 

Controle das Espécies de Fauna Exótica  50.000,00 

Programa de Fiscalização 120.000,00 

Programa de Gestão Ambiental 60.000,00 

Programa de Recuperação e Conservação da Microbacia 400.000,00 

Programa de Pesquisa e Monitoramento de Felinos 300.000,00 

TOTAL 1.340.000,00 

Obs: estes valores são uma estimativa dos custos para cada programa, entretanto esses valores podem ser 
alterados devido à flutuação dos preços dos equipamentos necessários 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1- QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES 
ENVOLVIDOS NA GESTÃO 
 

PLANO DE MANEJO APA DE BAURU 
 

Pesquisa e Identificação dos Agentes Envolvidos na Gestão 
 
Instituição/Comunidade: 
Nome do Entrevistado: 
Cargo/Função: 
Contato(telefone/e-mail/recados): 
 
1. Qual é a sua opinião sobre a criação da APA de Bauru? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
             
2. Quais são as expectativas do Grupo/Instituição que você representa em relação à criação 
da APA de Bauru? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
             
3. Quais são as principais atividades realizadas pela entidade que você representa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
             
4. Quais são as funções e atribuições da Entidade/Grupo que você representa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
             
5. Qual é o potencial de colaboração de sua Instituição/Grupo em relação à gestão da APA? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  
6. Em relação ao último item, quais seriam as limitações de sua Entidade/Grupo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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7. Quais são, no seu ponto de vista e/ou de sua instituição, os principais problemas 
socioambientais identificados na região? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  
8. Registre aqui suas sugestões e opiniões adicionai sobre a APA de Bauru: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ANEXO 02 - LISTA DE PRESENÇA 

 
OFICINA 1 
 

 
OFICINA 2 
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CONTINUAÇÃO OFICINA 2 
 

 
 



Encarte 2                                                                                                      Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru   ecossistema consultoria ambiental 

 

75/II 

75 

OFICINA 3 
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CONTINUAÇÃO OFICINA 3 
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ANEXO 3 - LEGISLAÇÕES 
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