
ANEXO 02 - Fichas de Diagnóstico e Restrições de Uso e Ocupação do Solo 
 

ZP – Zona de Proteção 

Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZP as seguintes atividades: 

Zonas correspondentes aos fragmentos Atividades agrosilvipastoril, exceto apicultura. 

florestais de significativo valor e relevância para Supressão de vegetação nativa em qualquer 

a flora e fauna nativas encontradas na APA. fase de regeneração. 

Neles estão presentes espécies ameaçados de Introdução de espécies vegetais exóticas ao 

extinção, conforme as Listas Oficiais do ecossistema local. 

Município, Estado e União. Constitui uma Deposição de resíduos. 

grande riqueza da biodiversidade outrora Atividades de mineração. 

presente em toda área do munícipio, portanto Qualquer atividade industrial. 

consideradas áreas prioritárias para a Represamento de cursos de água e drenagem 

conservação. Atualmente sofrem ameaças de todo e qualquer corpo d’água. 

devido à proximidade de atividades Acessos para dessedentação animal sem o 

agrosilvipastoris e núcleos informais. devido licenciamento ambiental. 
 Existência ou implantação de estradas, rodovias 
 e servidões de passagem. 
 Qualquer outra atividade que cause a 
 fragmentação dos maciços vegetais existentes. 
 Qualquer parcelamento de solo para fins 
 residenciais, industriais, comerciais, serviços, 
 chácaras e sítios de recreio, reloteamento, 
 desmembramento e desdobro 
 Soltura de animais exóticos ao ecossistema 
 local. 

 

ZC1 – Zona de Conservação 1 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZC1 as seguintes atividades: 

Zona de maior extensão territorial, com forte 

presença de atividade agrosilvipastoril. Apesar 

de ser a área mais rica em cursos de água 

apresenta vegetação descaracterizada que 

associada as características físicas do solo e as 

práticas agrosilvipastoris podem favorecer a 

formação de processos erosivos que colocam 

em risco a riqueza hídrica de toda esta zona. 

Nela está presente o Córrego da Água Parada, 

com potencial futuro de captação de água 

superficial para compor o sistema de 

abastecimento do município. Presença de 

núcleos formais e informais identificados com 

NF1, NF2, NI1 e NI2. 

Qualquer parcelamento de solo para fins 

residenciais, industriais (com exceção de 

indústria rural e do agricultor e empreendedor 

familiar rural, assim definidos nos termos da Lei 

n. 11.326/2006.). 

Reloteamento, desmembramento e desdobro 

que resultem em área inferior a 20.000m². 

Atividades agrosilvipastoris sem manejo de 

conservação do solo. 

Atividade de mineração, exceto atividade de 

extração de areia através de dragagem de leitos 

de córregos, devidamente licenciada e com 

anuência do conselho gestor desta APA. 

Deposição final de resíduos. 

Uso do fogo como prática agrícola. 

Represamentos sem o devido licenciamento. 

Desmatamento de vegetação nativa em estágio 

médio e avançado. 

Plantio de espécies exóticas com potencial 

invasor, conforme legislação específica. 

Criação comercial de animais selvagens 

exóticos. 

Demais atividades que possam colocar em risco 

a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do 

Conselho Gestor da APA. 



NF1 – Núcleo Formal Consolidado – Chácaras Arco Íris 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NF1 as seguintes atividades: 

Núcleo formal consolidado inserido dentro da 

Zona de Conservação 1, caracterizado por 

chácaras de característica rural e lazer, 

aprovado pelo Processo Administrativo PMB 

20.864/1978. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Seguir restrições da ZC1. 

 

NF2 – Núcleo Formal Consolidado – Sítios Reunidos Santa Maria 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NF2 as seguintes atividades: 

Área rural ocupada por pequenas propriedades, 

presença de agricultura familiar, incluindo 

pequenos negócios e serviços. A vegetação se 

encontra totalmente descaracterizada, com 

forte presença de animais domésticos. 

Indústrias, com exceção de indústria rural e do 

agricultor e empreendedor familiar rural, assim 

definidos nos termos da Lei n. 11.326/2006. 

Atividades de mineração. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Desmatamento de vegetação nativa em estágio 

médio e avançado. 

Disposição final de resíduos. 

Recebimento e/ou tratamento de efluentes 

líquidos de outras Zonas. 

Plantio de espécies exóticas com potencial 

invasor, conforme lei específica. 

Criação comercial de animais selvagens 

exóticos. 

 

NI1 – Núcleo Informal 1 – Patrimônio do Rio Verde 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NI2 as seguintes atividades: 

Núcleo informal inserido dentro da Zona de 

Conservação 1, caracterizado por aglomerado 

com características urbanas inserido no meio 

rural, cabendo à Prefeitura Municipal analisar a 

legalidade da regularização fundiária. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Seguir as demais restrições da ZC1. 

 

NI2 – Núcleo Informal 2 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NI3 as seguintes atividades: 

Início de ocupação informal inserida dentro da 

Zona de Conservação 1, com parcelamento 

inferior ao módulo rural, cabendo à 

Prefeitura Municipal analisar a legalidade da 

regularização fundiária. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Seguir as demais restrições da ZC1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUI – Zona Urbana Isolada – Distrito de Tibiriçá 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUI as seguintes atividades: 

Área urbana consolidada lindeira à zona rural. 

Vegetação totalmente degradada, com alta 

porcentagem de solo impermeabilizado por 

residências, comércio e vias públicas. 

Atividades de mineração. 

Deposição final de resíduos. 

Plantio de espécies exóticas com potencial 

invasor, conforme lei específica. 

Criação comercial de animais selvagens 
exóticos 

 

 

ZUS1 – Zona de Uso Sustentável 1 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUS1 as seguintes atividades: 

Área lindeira ao Núcleo Urbano Isolado – Indústrias, com exceção de indústria rural e do 

Distrito de Tibiriçá com presença de núcleo agricultor e empreendedor familiar rural, assim 

informal (denominado de NI3) cabendo à definidos nos termos da Lei n. 11.326/2006. 

Prefeitura Municipal analisar a legalidade da Atividade de mineração. 

regularização fundiária. Apresenta vegetação Deposição final de resíduos. 

descaracterizada com predomínio de pastagens. Plantio de espécies exóticas com potencial 
 invasor, conforme legislação específica. 
 Criação comercial de animais selvagens 
 exóticos. 
 Demais atividades que possam colocar em risco 
 a integridade da APA, sem o devido 
 licenciamento ambiental e anuência do 
 Conselho Gestor da APA. 

 

NI3 – Núcleo Informal 3 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NI3 as seguintes atividades: 

Núcleo informal inserido dentro da Zona de Uso 

Sustentável 1, lindeiro à Zona Urbana Isolada – 

Distrito de Tibiriçá, cabendo à Prefeitura 

Municipal analisar a legalidade da regularização 

fundiária. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Seguir as demais restrições da ZUS1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZC2 – Zona de Conservação 2 
Diagnóstico atual Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZC2 as seguintes atividades: 

Zona que compreende a área de amorte-
cimento 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 Conser-vação 
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 impac-tos 
negativos sobre a Unidade. Encontra-se 
atualmente com a vegetação desca-
racterizada e o solo em condições favo-
ráveis a processos erosivos, estando 
presentes atividades agrosilvipastoris e 
núcleo informal denominado como NI4.   
 

Qualquer parcelamento de solo para fins 
residenciais, industriais  (com exceção de 
indústria rural e do agricultor e empre-
endedor familiar rural, assim definidos nos 
termos da Lei Nº 11.326/2006.). 
Reloteamento, desmembramento e 
desdobro, que resulte em área inferior a 
20.000m² e que não tenha anuência dos 
Conselhos Gestores  
   Atividades de mineração, exceto atividade 
de extração de areia através de dragagem 
de leitos de córregos, devidamente 
licenciada e com anuência do conselho 
gestor municipal e estadual. 
Uso do fogo como prática agrícola. 
Represamentos sem o devido licenciamento. 
Desmatamento de essências nativas em 
estágio médio e avançado.  Plantio de 
espécies exóticas com potencial invasor, 
conforme lei específica. Criação comercial 
de animais selvagens exóticos. Demais 
atividades a serem desenvolvidas no local, 
sem anuência do Conselho Gestor da 
Unidade de Conservação Estadual 
“Sebastião Aleixo”. 

  

 

NI4 – Núcleo Informal 4 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NI4 as seguintes atividades: 

Núcleo informal inserido dentro da Zona de 

Conservação 2, com parcelamento inferior 

ao módulo rural, cabendo à Prefeitura 

Municipal analisar a legalidade da 

regularização fundiária. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Seguir as demais restrições da ZC2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZC3 – Zona de Conservação 3 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZC3 as seguintes atividades: 

ona onde está contida a maior parte dos 

remanescentes florestais (sete Zonas de 

Proteção), incluindo espécies nativas da flora e 

fauna ameaçadas de extinção conforme 

decretos Municipal, Estadual e Federal vigentes. 

Trata-se, portanto da área de maior interesse 

para a conservação da biodiversidade dentro da 

APA. Atualmente práticas agrícolas, pecuárias e 

presença de núcleos informais (denominados 

NI5 e NI6) representam um risco à manutenção 

desta biodiversidade, principalmente pela 

fragmentação dos corredores ecológicos entre 

os remanescentes, que são responsáveis pelo 

fluxo gênico entre os mesmos. Invasão de 

animais domésticos nos remanescentes e a falta 

de práticas conservacionistas de solo agravam a 

situação. 

Qualquer parcelamento de solo para fins 
residenciais, industriais.   

Reloteamento, desmembramento e desdo-
bro que resulte em área inferior a 20.000m². 

Atividades de mineração, exceto atividade 
de extração de areia através de dragagem 
de leitos de córregos, devidamente 
licenciada e com anuência do conselho 
gestor desta APA. 

Indústrias, com exceção de indústria rural e 
do agricultor e empreendedor familiar rural, 
assim definidos nos termos da Lei n. 
11.326/2006. 

Supressão de vegetação nativa. 

Uso do fogo como prática agrícola. 

Represamentos sem o devido licen-
ciamento. 

Deposição final de resíduos. 

Plantio de espécies exóticas com poten-cial 
invasor, conforme lei específica. 

Criação comercial de animais selvagens 
exóticos. 

 

NI5 – Núcleo Informal 5 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NI5 as seguintes atividades: 

Núcleo informal inserido dentro da Zona de 

Conservação 3, com parcelamento inferior 

ao módulo rural, cabendo à Prefeitura 

Municipal analisar a legalidade da 

regularização fundiária. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Seguir as demais restrições da ZC3. 

 

NI6 – Núcleo Informal 6 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na NI6 as seguintes atividades: 

Início de ocupação informal inserida dentro da 

Zona de Conservação 3, com parcelamento 

inferior ao módulo rural, cabendo à 

Prefeitura Municipal analisar a legalidade da 

regularização fundiária. 

Novos parcelamentos do solo, reloteamento, 

desmembramento e desdobro dentro deste 

núcleo. 

Seguir as demais restrições da ZC3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUS2 – Zona de Uso Sustentável 2 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUS2 as seguintes atividades: 

Áreas lindeiras às ZICS ao longo da rodovia SP 
294 e parte ao longo da SP 300.  Apresenta 

vegetação descaracterizada que associada as 

características físicas do solo e as práticas 

agrosilvipastoris utilizadas atualmente podem 

favorecer a formação de processos erosivos. 

Indústrias de alto potencial poluidor de acordo 
com a legislação vigente. 

Atividade de mineração. 

Deposição final de resíduos. 

Desmatamento de vegetação nativa em estágio 

médio e avançado, podendo ser aplicado o 

instituto jurídico da transferência do direito de 

construir. 

Plantio de espécies exóticas com potencial 

invasor, conforme legislação específica. 

Criação comercial de animais selvagens 

exóticos. 

Demais atividades que possam colocar em risco 

a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do 

Conselho Gestor da APA. 

 

ZUS3 – Zona de Uso Sustentável 3 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUS3 as seguintes atividades: 

Zona inserida na área de amortecimento 

(prevista na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000) da Unidade de Conservação Estadual 

Sebastião Aleixo, lindeira à Zona Urbana 

Consolidada (ZUC) e parcialmente à ZICS da SP 

300. Apresenta vegetação descaracterizada que 

associada as características físicas do solo e as 

práticas agrosilvipastoris utilizadas atualmente 

podem favorecer a formação de processos 

erosivos. 

Parcelamentos de solo para qualquer finalidade 

sem anuência prévia do Conselho Gestor da 

Unidade de Conservação “Sebastião Aleixo” e 

Conselho Gestor Municipal. 

Atividade de mineração. 

Deposição final de resíduos. 

Desmatamento de vegetação nativa em estágio 

médio e avançado, podendo ser aplicado o 

instituto jurídico da transferência do direito de 

construir. 

Plantio de espécies exóticas com potencial 

invasor, conforme legislação específica. 

Criação comercial de animais selvagens 

exóticos. 

Demais atividades que possam colocar em risco 

a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do 

conselho gestor municipal e estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZICS – Zona de Indústria, Comércio e Serviços 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZICS as seguintes atividades: 

Área lindeira às rodovias SP 300, SP 321, SP 294 

e BRU 312, 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. 

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, podendo ser aplicado o 

instituto jurídico da transferência do direito de 

construir. 

Plantio de espécies exóticas com potencial 

invasor, conforme lei específica.   
Criação comercial de animais selvagens 

exóticos. 

Demais atividades que possam colocar em risco 

a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do 

Conselho Gestor da APA. 

 

 

 

 

ZUC – Zona Urbana Consolidada 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUC as seguintes atividades: 

Área urbana consolidada, ocupada por 

residências, comércio e serviços com a presença 

de pequenos vazios urbanos e núcleos urbanos 

informais cabendo à Prefeitura Municipal 

analisar a legalidade da regularização fundiária. 

Atividades de mineração. 

Depósito final 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, conforme lei específica. 

Criação comercial de animais selvagens 

exóticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUE1 – Zona de Uso Especial 1 – Sistema Penitenciário 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUE1 as seguintes atividades: 

Área pertencente ao Estado onde está instalado Parcelamento de solo para fins residenciais e 

o sistema penitenciário I e II de Bauru. Presença industriais. 

de indústrias e atividades que fazem uso da Atividades de mineração. 

mão de obra carcerária. Área onde está Qualquer ampliação da população carcerária 

instalado o Instituto Penal Agrícola de Bauru e o sem adequação da capacidade de tratamento 

Centro de Detenção Provisório. Presença de de esgoto. 

remanescentes florestais, com fauna associada Instalação e funcionamento de novas indústrias, 

(Zona de Proteção). exceto aquelas que utilizem 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, conforme lei específica. 
 Criação comercial de animais selvagens 
 exóticos. 

 

ZUE2 – Aterro Sanitário 
Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUE2 as seguintes atividades: 

Área onde está implantado o aterro sanitário do 

município em processo de encerramento e área 

anexa para possível expansão ou tratamento de 

resíduos sólidos urbanos. A área onde encontra- 

se o aterro em encerramento possui terreno 

instável e contaminado, tratando-se de área 

não  edificante.  Nesta  zona  se  encontra o 

barracão  da Associação  Aribau  que  tem a 
finalidade de receber
 temporariamente embalagens vazias de 
defensivos agrícolas. 
 
 

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 ou 

contaminantes. 

Plantio de espécies exóticas com potencial 
invasor, conforme lei específica. 
Qualquer parcelamento de solo para fins 
residenciais. 

 
ZUE3 – Zona de Uso Especial 3 – Aeroporto Moussa Nakhl Tobias 

Diagnóstico atual Restrições de uso e ocupação do solo 

Ficam proibidas na ZUE3 as seguintes atividades: 

Área lindeira à área do Aeroporto Moussa Qualquer parcelamento de solo para fins 

Nakahl Tobias, delimitada como área de residenciais e chácaras de recreio. 

aproximação e zona de ruído pelo Plano Diretor Atividades de mineração. 

Participativo do Município. Encontra-se Lançamento de efluentes diretamente nos 

atualmente com uso predominante de cursos d’água, sem o correto tratamento. 

atividades agrosilvipastoris, vegetação Disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

descaracterizada, contendo fauna adaptada a Plantio de espécies exóticas com potencial 

ambientes degradados. invasor, conforme lei específica. 
 Criação comercial de animais selvagens 
 exóticos. 
 Demais atividades previstas conforme a Lei 
 Municipal nº. 4908, de 9 de outubro de 2002. 

 


