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1 – INTRODUÇÃO 

No Brasil, os espaços territoriais se constituem em um dos instrumentos preconizados pela 
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA - Lei nº 6.938/1981), cujo objetivo fundamental é 
compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico à preservação da qualidade do meio e do 
equilíbrio ecológico, buscando a sustentabilidade ambiental. Tais ações são conduzidas pelo 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), o qual foi instituído 
pela Lei 9.985 de 18 de julho de 2000. Segundo o SNUC, as Unidades de Conservação 
(UC) podem ser compreendidas como “espaços territoriais e seus recursos naturais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.  

Esse dispositivo legal divide as UC em dois grupos: as de proteção integral e as de uso 
sustentável. A categoria Área de Proteção Ambiental (APA) integra o grupo das unidades de 
uso sustentável. Segundo o Art. 15 “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 objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

A Área de Proteção Ambiental Municipal do Rio Batalha, criada pelo Inciso I do Parágrafo 
Único, do Artigo 19 da Lei Municipal n.º4126 de 12 de setembro de 1996, que institui o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado de Bauru. Esta APA tem área de 15.078 hectares e 
destina-se a proteger, conservar e recuperar a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do 
rio Batalha e os sistemas naturais ali pertencentes, visando a proteção dos ecossistemas e 
a melhoria na qualidade de vida da população local. 

Para que a APA seja efetivamente implementada, atingindo assim seus objetivos, deve ser 
gerida e manejada, segundo seu Plano de Manejo, que é definido no Art. 2º inc. XVII do 
SNUC como um “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 
de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”. Portanto, o Plano de Manejo é o 
instrumento que orienta a gestão e o manejo de qualquer UC. A sua elaboração é 
fundamental para a gestão da UC, pois é nele que se definem o zoneamentos e suas 
normas de uso, os programas temáticos a serem desenvolvidos e entre outros dispositivos 
para gestão da Unidade.  

A elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal do Rio Batalha 
conta com a estrutura apresentada em dois momentos. A primeira parte conta com o 
diagnóstico da APA e região e a segunda apesentará seu zoneamento e planejamento, 
objetos da gestão da UC. 
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A primeira parte, o diagnóstico da APA, aborda o diagnóstico socioambiental, com seguintes 
eixos temáticos e temas relacionados: meios abióticos (geologia, geomorfologia/relevo, 
hidrografia/hidrologia e clima) e biótico (flora e fauna) e socioeconomia, o zoneamento e 
planejamento, trata sobre os objetivos específicos, a Análise Estratégica e o Zoneamento, 
Normas Gerais e Programa de Manejo da APA do rio Batalha. 

A segunda parte contém o Mapeamento da APA do rio Batalha. 
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2 – CONTEXTUALIZAÇÃO 

No Estado de São Paulo, a expansão de atividades agropecuárias vem reduzindo 
rapidamente a cobertura florestal nativa, causando preocupação à atual capacidade de 
alguns fragmentos florestais em manter o que resta de suas biocenoses em equilíbrio 
natural (PINHEIRO & MONTEIRO, 2009). Segundo KRONKA et al. (1993), a cobertura 
florestal do território paulista está reduzida a cerca de 13% de sua área original. Para a área 
do planalto ocidental ou região oeste, o desflorestamento foi mais intenso, sendo que 
atualmente, restam pouco menos de 2% da cobertura florestal nativa (VIANA & TABANEZ, 
1996). 

A Área de Proteção Ambiental Municipal Rio Batalha localizada na região do planalto 
ocidental paulista possui área de aproximadamente 15.078 hectares inseridos no município 
de Bauru que representa 23% do território municipal (IBGE Cidades, 2017), tendo como 
limite sul o município de Piratininga (Figura 2.01). As principais vias de acesso ao município 
se dão pela Rodovia Castelo Branco, SP 300 - Via Marechal Cândido Rondon e SP 255 - 
Via Com. João Ribeiro de Barros.  

No contexto geomorfológico, a APA Municipal Rio Batalha está inserida na morfoestrutura 
Bacia Sedimentar do Paraná (Bacia Bauru) e na morfoescultural Planalto Ocidental Paulista, 
Unidade Planalto Central Ocidental, onde é constatada a ocorrência de Planícies Fluviais, 
especificamente relacionadas ao Córrego Água do Paiol e Rio Batalha. 

O clima da região na Classificação de Köppen é Cwa (temperatura média no mês mais frio 
inferior a 18 °C e temperatura média no mês mais quente superior a 22 °C, com verões 
quentes). O clima em Bauru caracteriza-se por apresentar duas estações bem definidas: 
chuvosa no verão com temperaturas mais eleva das nos meses de janeiro e fevereiro e seca 
no inverno, ocorrendo temperaturas mais baixas nos meses de junho e julho. 

O município de Bauru está situado numa região ecotonal (ambiente de transição) entre os 
domínios fitogeográficos (AB’SABER, 1977; FIASCHI & PIRANI, 2009) da Mata Atlântica e 
do Cerrado (CAVASSAN, 2013). Portanto, essa região abriga dois dos domínios apontados 
como prioritários para conservação, os quais receberam a classificação de hotspots globais 
de biodiversidade (MYERS et al., 2000), muito em função da alta biodiversidade e taxa de 
endemismo, grande perda da área total original e poucas unidades de conservação (Figura 
2.02). 

A ocupação das terras do município de Bauru iniciou-se nos meados de 1856, passando por 
ciclos diferenciados de atividades rurais. É importante ressaltar que houve um intenso uso 
da terra na região, principalmente para monocultivos de café, extremamente exigentes 
quanto ao tipo de clima e do solo. Nos últimos anos o espaço rural está sendo usado de 
forma bastante diversificada, principalmente com pastagens para a pecuária extensiva, 
reflorestamentos com eucaliptos, cultivo de cana-de-açúcar e o plantio de frutíferas, 
hortigranjeiros e outros produtos agrícolas (Figura 2.03). 
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Figura 2.01 – Localização da APA Municipal Rio Batalha 

 

Fonte: IBGE (2016). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda (2018). 
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Figura 2.02 – Mapa Síntese das Áreas Prioritárias para Conservação para a Região onde se 
Insere a APA 

 

Fonte: MYERS et al. (2000). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 2.03 – Contextualização da Região onde se Insere a APA 

 

Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução: 0.5 m (2018). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 
Ltda (2018). 
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Com relação à fauna, a região da APA agrega elementos de Cerrado e Mata Atlântica. No 
primeiro caso, grande parte das espécies caracterizam-se por seus hábitos fossoriais ou 
subterrâneos (excetuando-se a maioria das aves). Já em relação à Mata Atlântica, a mesma 
é tida como um dos mais ricos biomas quanto à fauna, contemplando uma elevada riqueza 
de espécies endêmicas, comparável ou até mesmo superior à Amazônia. Entretanto, de 
maneira ainda mais intensa do que o Cerrado, este bioma contempla também um elevado 
número de espécies ameaçadas, haja vista a intensa ocupação humana local e a perda de 
hábitats. 

Tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica, muitos dos processos e padrões 
correspondentes à dinâmica das espécies nos ambientes naturais estão sendo perdidos 
antes mesmo que a ciência possa entender o papel de cada uma e as relações necessárias 
à manutenção do equilíbrio dos biomas. A conservação de amostras significativas de 
ambos, aí incluindo áreas de transição entre os mesmos, consiste na principal estratégia 
capaz de garantir a perpetuação das espécies. 

Com interesse na proteção ambiental para “conservar ou melhorar as condições ecológicas 
locais” e “assegurar o bem-estar da população humana” foi criada a categoria APA por meio 
da Lei n° 6.902. Essa categoria de UC possibilita a criação de espaços a serem planejados 
buscando o equilíbrio das funções essenciais e valores paisagísticos, buscando solucionar 
os problemas ocasionados pela ocupação desordenada em espaços antropizados e seus 
entornos. 

Denominada e com regulamentação dos usos dada pela Lei n° 4.296 de 1998, a Área de 
Proteção Ambiental Rio Batalha, criada pela Lei n° 4126 de 1996, destina-se a proteger, 
conservar e recuperar a qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Batalha e os 
sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria na qualidade de vida da população local 
e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais. 

Os objetivos da criação desta unidade de conservação são: reservar o manancial hídrico de 
abastecimento de água para Bauru; controlar a expansão urbana desordenada e os usos 
inadequados do solo; recuperar áreas degradadas e erodidas evitando o assoreamento dos 
recursos hídricos; promover o Ecoturismo; implantar uma política municipal eficiente 
compatível com a realidade ambiental existente, impedindo ações degradadoras; 
desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade ambiental existente, 
impedindo ações degradadoras; recuperar a qualidade da água nos recursos hídricos 
existentes na área da APA. 
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3 – METODOLOGIA 

A elaboração do presente relatório foi composta por cinco fases principais: (1) pesquisa 
bibliográfica e cartográfica; (2) elaboração de documentos cartográficos; (3) trabalhos de 
campo para os temas necessários; (4) análise dos dados coletados e produzidos; (5) 
consolidação do relatório. 

3.1 – MEIO FÍSICO 

3.1.1 – Pesquisa Bibliográfica e Cartográfica 

O material bibliográfico e cartográfico consultado abrange livros, periódicos, teses, 
dissertações, estudos de impacto ambiental, relatórios e mapas de séries especiais. As 
pesquisas foram efetuadas em acervos próprios, em relatórios fornecidos pela contratante e 
em bancos de dados de órgãos estaduais e federais disponíveis na internet.  

As fontes de informações do presente diagnóstico foram os Planos Governamentais de 
Recursos Hídricos disponíveis, a saber: Plano Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2010), 
Plano Estadual de Recursos Hídricos 2016-2019 (SSRH, 2017), Plano Municipal de 
Saneamento Básico (Prefeitura Municipal de Bauru, 2016), Plano Diretor (Prefeitura 
Municipal de Bauru, 2006), Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 (CBH Tietê-Batalha, 
2015), Plano Diretor de Água de Bauru 2014-2034 (Prefeitura Municipal de Bauru, 2014).  
A produção cartográfica foi efetuada em ambiente SIG com o auxílio do programa ArcGIS 
10, sendo todos os dados convertidos para a projeção SIRGAS 2000. Ressalta-se que parte 
do material cartográfico utilizado foi disponibilizado pela Secretária Municipal de Meio 
Ambiente. Os dados cartográficos compilados e utilizados para a área de estudo referem-se 
aos itens da Tabela 3.01. 

Tabela 3.01 – Bases Cartográficas Utilizadas 

BASES CARTOGRÁFICAS FONTE ESCALA 

Limite Municipal IBGE (2016) 1:1.000.000 

APA Municipal do Rio Batalha SMMA (2017) NI 

Clima 
IPEF, segundo a classificação de 
Köppen/Alvares 

NI 

Geologia CPRM (NI) 1:750.000 

Geomorfologia 
Prefeitura Municipal de Bauru 
(2008) 

1:500.000 

Declividade 
STCP (2018); criado a partir de 
SRTM/USGS (NI) 

1:50.000 

Hipsometria SRTM/USGS (NI) 1:50.000 

Solos 
Prefeitura Municipal de Bauru 
(2008) 

1:100.000 

Recursos Minerais CPRM (2018) 1:750.000 

Unidade Básica de Compartimentação FUNCATE (2015) 1:10.000 
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BASES CARTOGRÁFICAS FONTE ESCALA 

Suscetibilidade à Erosão 
Prefeitura Municipal de Bauru 
(2008) 

1:500.000 

Unidades de Conservação IBGE/MMA (2016) 1:1.000.000 

Áreas Prioritárias para a Conservação - 
Existentes 

MMA (2007) NI 

Áreas Prioritárias para a Conservação - 
Novas 

MMA (2016) NI 

Biomas IBGE/MMA (2016) NI 

Remanescentes de Cerrado IBAMA/MMA/CSR (2018) 1:250.000 

Remanescentes de Mata Atlântica IBAMA/MMA/CSR (2018) 1:250.000 

Uso da Terra IBGE (2014) 1:5.000.000 

Uso e ocupação do solo 
Prefeitura Municipal de Bauru 
(2008) Detalhado por STCP (2018) 

1:50.000 

Ferrovias 
IBGE (2016) Detalhado por STCP 
(2018) 

1:20.000 

Estradas e Rodovias 
IBGE (2016) Detalhado por STCP 
(2018) 

1:20.000 

Assentamento Rural INCRA (2017) NI 

Setor Censitário IBGE (2010) NI 

Imóveis do CAR SICAR (2017) NI 

Imóveis Certificado pelo INCRA  INCRA (2016) 1:1 

Hidrografia (Rios / Ordem dos rios) 
Prefeitura Municipal de Bauru 
(2008) 

1:10.000 

Massa d’agua 
Prefeitura Municipal de Bauru 
(2008) 

1:10.000 

Bacia Hidrográfica 
Prefeitura Municipal de Bauru  
(2008) 

1:10.000  

Legenda NI - Não Informado. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda.(2018).  

Para a classificação climática da região da APA Municipal do Rio Batalha, foram 
selecionados parâmetros que permitem uma análise da dinâmica climática da região. Esses 
parâmetros são: o regime de precipitação, temperatura, ventos e umidade relativa. Para 
tanto, foi selecionada a estação meteorológica A705 – OMM 86865, a mais próxima da APA 
nas coordenadas 22o21’ S e 49o01’ W. Os dados foram fornecidos pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia e representam um intervalo de dez anos, entre os anos de 2008 a 2017. 

3.1.2 – Metodologia de Campo  

3.1.2.1 – Qualidade Hídrica 

Para a definição dos pontos amostrais para a caracterização da qualidade hídrica foram 
considerados 02 pontos definidos para a caracterização da ictiofauna no interior da APA e 
definido estrategicamente um terceiro ponto em trecho anterior a entrada do Rio Batalha na 
APA (Tabela 3.02 e Figura 3.01). O ponto 2 foi alocado em um afluente do rio Batalha (Água 
do Cedro). Trata-se de um ponto importante para monitoramento, uma vez que está 
localizado ao lado da Rodovia estando sujeito a influência das atividades agrosilviculturais 
desenvolvidas no local.  
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Tabela 3.02 – Localização dos Pontos de Medições e Análise da Qualidade da Água 

PONTOS DE MEDIÇÃO 
COORDENADAS 

E N 

1 697.655,21 7.519.704,31 

2 689.076,00 7.530.487,00 

3 680.444,00 7.535.879,00 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 3.01 – Localização dos Pontos de Medições e Análise da Qualidade da Água 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2008). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.1.2.1.1 – Amostragem 

Para a avaliação da qualidade hídrica foi executada uma campanha de campo para a 
realização das amostragens e medições. O período escolhido foi o caracterizado como 
chuvoso, uma vez que muitos rios da região são intermitentes, ficando sem água durante o 



                          
3 – Metodologia 

3.4  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

período de seca e até mesmo no período chuvoso. A Foto 3.01 mostra a coleta das 
amostras de águas pelos profissionais. Por motivos de logística, não foi possível registrar o 
ponto PM 3 de coleta. 

Foto 3.01 – Coleta das Amostras de Água 

  

Legenda: Pontos de Monitoramento: (A) PM 1, (B) PM 2. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Parâmetros 

Os parâmetros analisados durante o monitoramento dos pontos definidos são: 

- Oxigênio Dissolvido; 
- Coliformes Termotolerantes; 
- pH; 
- DBO; 
- DQO; 
- Temperatura; 
- Nitrogênio Total; 
- Fósforo Total; 
- Turbidez; 
- Sólidos Totais. 

 Normativas 

As Normas Técnicas Brasileiras que orientaram a amostragem da 1ª campanha e que 
deverão orientar as próximas são: 

− NBR 9897: Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores – 
Procedimento. 

− NBR 9898: Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos 
receptores – Procedimento. 

Durante as coletas foram utilizadas luvas de procedimento pelo técnico responsável. Após a 
coleta, as amostras foram mantidas sob a devida refrigeração e encaminhadas ao 
laboratório responsável pelas análises para a preservação final e início dos trabalhos 
analíticos. 

 Materiais 

Os materiais de coleta constituem em frascos específicos devidamente esterilizados e com 
volumes distintos, segundo detalhado na Tabela 3.03. 

A B 
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Tabela 3.03 – Materiais de Coleta Utilizados 

EMBALAGEM PRESERVANTE VOLUME (mL) 

Plástico Talqual 0-6°C 1000 

Plástico H2SO4 0-6°C 500 

Plástico H2SO4 0-6°C 500 

Pote Estéril Talqual 0-6°C 100 

Fonte: MXNS (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Qualificação Analítica em Laboratório 

As análises foram qualificadas, em sua maioria, de acordo com o Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater; e com o USEAPA TEST METHODS – Phisical/ 
Chemical Methods (Environmental Agency Protection – EPA), internacionalmente 
reconhecidos e adotados pelos laboratórios certificados e órgãos de controle ambiental. A 
Tabela 3.04 apresenta os métodos analíticos utilizados, bem como os limites de 
quantificação para cada parâmetro da análise da água superficial. 

Tabela 3.04 – Métodos Analíticos e Limites de Quantificação - Água 

PARÂMETRO MÉTODO ANALÍTICO LIMITE QUANTIFICAÇÃO 

Oxigênio Dissolvido SMEWW 4500 O G 0,1 mg/ L 

Turbidez SMWW 2130 B 0,1 UNT 

Fósforo Total SMWW 4500 P - E 0,01 mg/ L 

pH SMEWW 4500H- B 2 a13 

Coliformes Termotolerantes SMEWW 9223 A e B 10 NMP/ 100mL 

DBO SMWW 5210 B 3 mg/ L 

DQO SMWW 5220 D 5 mg/L 

Sólidos Totais SMWW 2540 B e E 5 mg/ L 

Temperatura SMWW 2550 B - 

Nitrogênio Total POP PA 005 0,5 mg/L 

Fonte: MXNS (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Padrões de Qualidade 

Os corpos d’água são classificados quanto a sua qualidade e seus usos preponderantes de 
acordo com a Resolução CONAMA N° 357/2005. Segundo essa Resolução, as águas doces 
são classificadas da melhor para pior qualidade em: Classe especial, Classe 1, Classe 2, 
Classe 3 e Classe 4. 

Segundo o Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos do Município de Bauru (2008), e 
também conforme a legislação de controle da poluição do meio ambiente (Lei Estadual nº. 
997/76 aprovada pelo Decreto nº. 8.468/76), o rio Batalha e todos os seus afluentes estão 
enquadrados como Classe 2. 

Desta forma, os resultados dos parâmetros físico-químicos foram comparados com os 
padrões de qualidade de águas doces, classificadas como Classe 2, segundo o art. 15 da 
Resolução CONAMA Nº 357/05 (Tabela 3.05). 

Tabela 3.05 – Padrões de Qualidade de Águas Doces Superficiais 

PARÂMETRO UNIDADE 
PADRÃO DE QUALIDADE – 
Art. 15 da Resolução CONAMA 

Oxigênio Dissolvido mg/ L > 5 

Turbidez UNT 100 
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PARÂMETRO UNIDADE 
PADRÃO DE QUALIDADE – 
Art. 15 da Resolução CONAMA 

Fósforo Total mg/ L Obs (2) 

pH - 6 - 9 

Coliformes Termotolerantes NMP/ 100mL 1000 

DBO mg/ L 5 

DQO mg/ L - 

Sólidos Totais mg/ L - 

Temperatura °C - 

Nitrogênio Total mg/ L - 

Legenda: Obs (2): Valor máximo permitido em função do ambiente: lêntico, 0,030 mg/ L; intermediário, 0,050 
mg/L; lótico, 0,100 mg/ L. 

Fonte: CONAMA (2005). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.1.2.2 – Solos 

 Levantamento Pedológico 

Com base em publicações e estudos existentes, tais como o Diagnóstico Ambiental e dos 
Recursos Hídricos do Município de Bauru (Prefeitura Municipal de Bauru, 2008), Diagnóstico 
da Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Batalha (Sistema Ambiental Paulista, 2018), 
Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (Rossi, 2017), Diagnóstico do Plano de Bacia do 
Comitê da Bacia do Tietê-Batalha 2016-2027 (Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-
Batalha, 2015), Diagnóstico Socioambiental das Áreas de Proteção Ambiental Municipais 
dos Rios Batalha e Água Parada (Prefeitura Municipal de Bauru, 2005) e Estudo de Impacto 
Ambiental EIA da Linha de Transmissão LT 525kV Londrina-Araraquara (ATE, 2004) e, foi 
realizado um levantamento de reconhecimento pedológico em campo a fim de verificar a 
legenda proposta a partir da pesquisa bibliográfica. 

Para tanto foram realizadas verificações de campo em cortes de perfis abertos ao longo de 
estradas rurais municipais, com caracterização do perfil e coleta e amostras para análises 
químicas e físicas, de acordo com a metodologia do Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (EMBRAPA, 2006) e Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2015). As associações de 
solo e respectivas unidades de mapeamento (i.e., agrupamentos de unidades de solo 
definidas taxonomicamente em associação geográfica regular) consistiram no critério 
adotado para o mapeamento dos solos na UC. Em posse da legenda do mapa de solos, foi 
realizado um levantamento de reconhecimento pedológico de campo. Para tanto, foi 
realizado um perfil de solo completo, análises físicas e químicas de cada horizonte dos 
perfis descritos para cada unidade de mapeamento e um perfil de solo complementar por 
componente principal de associações. Ainda foram realizadas tradagens de confirmação 
quando necessário. A proposta de localização dos perfis analisados leva em conta a 
legenda do mapa de solos pré-existente, o mapa geológico e geomorfológico, o mapa de 
vegetação, o uso do solo, topografia e imagens de satélite.  

Para cada perfil analisado foi realizada a descrição morfológica, com a definição de 
horizontes/camadas e suas características de transição, textura, cor, profundidade, 
estrutura, cerosidade, cimentação, coesão, entre outras. Para a determinação das texturas e 
outras características químicas foram coletados amostras de solos de cada 
horizonte/camada e enviada para laboratório AGROLAB -  Laboratório de análises 
agropecuárias de Assis/SP. 

Na Tabela 3.06 e Figura 3.02 são apresentados as coordenadas e os locais definidos dos 
pontos, respectivamente. 
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Figura 3.02 – Definição dos Pontos Amostrais para Levantamento Pedológico na APA 
Municipal Rio Batalha 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2008). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Tabela 3.06 – Coordenadas dos Pontos Amostrais para o Levantamento de Pedológico 
na APA Municipal Rio Batalha 

CAMPANHA DE CAMPO PERFIL E N 

1ª Campanha Perfil 1 695.742,22 7.522.396,02 

1ª Campanha Perfil 2 691.976,79 7.527.428,78 

1ª Campanha Perfil 3 691.857,11 7.527.470,87 

1ª Campanha Perfil 4 691.000,68 7.527.499,90 

1ª Campanha Perfil 5 691.023,94 7.529.389,73 

1ª Campanha Perfil 6 685.790,37 7.528.999,18 

1ª Campanha Perfil 7 682.724,55 7.539.905,01 

1ª Campanha Perfil 8 679.005,73 7.533.139,42 

1ª Campanha Perfil 9 679.083,37 7.529.445,30 

2ª Campanha Perfil 10 682.351,76 7.540.631,60 

2ª Campanha Perfil 11 693.901,30 7.525.036,36 

2ª Campanha Perfil 12 687.270,03 7.529.494,81 

2ª Campanha Perfil 13 690.026,06 7.532.980,57 

2ª Campanha Perfil 14 683.931,71 7.535.799,13 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Classificação de Capacidade de Uso dos Solos 

Para a classificação de capacidade de uso dos solos serão aplicadas as categorias do 
sistema de classificação em capacidade de uso, hierarquizadas conforme segue: 

 Grupos de Capacidade de Uso (A, B e C) – estabelecidos com base nos tipos de 
intensidade de uso das terras; 

 Classes de Capacidade de Uso (I a VIII) – baseadas no grau de limitação de uso; 

 Subclasses de Capacidade de Uso (IIe, IIIe, IIIa ect.) – baseadas na natureza da 
limitação de uso. 

Os Grupos de Capacidade de Uso, que constituem categorias de nível mais elevado, mais 
generalizado, são estabelecidos com base na maior ou menor intensidade de uso das 
terras, designada, em ordem crescente pelas letras A, B e C. 

O grupo A são terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens e/ou 
reflorestamento e conservação/preservação (comporta as casses I, II, III e IV). O grupo B 
são terras impróprias para os cultivos intensivos, mas ainda adaptados para pastagens e/ou 
reflorestamentos e/ou conservação/preservação, porém cultiváveis em casos de algumas 
culturas especiais protetoras do solo (compreende as classes V, VI e VII). O grupo C são 
terras não adequadas para os cultivos anuais, perenes, pastagens ou reflorestamentos, 
porém apropriadas para a proteção da flora e fauna, recreação ou mananciais de água. 

As Classes de Capacidade de Uso são agrupamentos de terras apresentando o mesmo 
grau de limitação, as mesmas limitações de uso e/ou riscos de degradação do solo em um 
grau semelhante. A caracterização das Classes de Capacidade de Uso leva em conta 
principalmente a maior ou menor complexidade das práticas conservacionistas, em especial 
as de controle da erosão (Figura 3.03 e Tabela 3.07). 
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Figura 3.03 – Esquema de Grupos, Classes, Subclasses e Unidades de Capacidade de 
Uso 

 
Fonte: Prado (1996). 

Tabela 3.07 – Atributos Morfológicos (Profundidade Efetiva, Declividade e 
Pedregosidade), Físicos (Textura, Permeabilidade do Solo à Água), 
Químicos (Fertilidade) e Fatores Limitantes Específicos 

PARÂMETRO GRAU CLASSE PARÂMETRO GRAU CLASSE 

LIMITAÇÃO DA 

FERTILIDADE DO 

SOLO 

Nulo I 

CLASSE DE 

DECLIVE 

0-2% 
Plano 

I 

Ligeiro I 
2,1-5% 
Suave 
ondulado 

II 

Moderado II 5,1-10% 
Ondulado 

III 

Forte III 10,1 – 15% 
Mod. ondulado 

IV 

Muito 
Forte 

IV 15,1 – 45% 
Forte ondulado 

VI 

PROFUNDIDADE 

EFETIVA 

>1m I 
45 – 100% 
Mont./escarpad
o 

VII 

0,5 – 0,99 
m 

II GRAU DE 

EROSÃO 

LAMINAR 

Não aparente I 

0,25 – 
0,49 m 

IV Ligeira II 

<0,25 m VI Moderada III 
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PARÂMETRO GRAU CLASSE PARÂMETRO GRAU CLASSE 

DRENAGEM 

INTERNA DO 

PERFIL DE SOLO 

Excessiva II Severa VI 

Adequada I Muito severa VII 

Moderada II Extremamente 
severa 

VIII 

Pobre III EROSÃO EM 

SULCOS 

SUPERFICIAIS 

Ocasionais II 

Deficiente V Frequentes III 

PEDREGOSIDADE 

Sem 
pedras 

I Muito 
Frequentes 

IV 

< 1% II EROSÃO EM 

SULCOS 

RASOS 

Ocasionais III 

1 – 10% III Frequentes IV 

11 – 30% IV Muito 
Frequentes 

VI 

31 – 50% VI 

EROSÃO EM 

SULCOS 

PROFUNDOS 

Ocasionais IV 

>50% VII Frequentes VI 

TEXTURA 

Muito 
argiloso 

III 
Muito 
Frequentes 

VII 

Argiloso II 

Média I 
VOÇOROCAS  VIII 

Siltosa VI 

Arenosa VII 

SECAS 

EDAFOLÓGIC

AS 

(SOLO SECO 

DE 20 A 100 

CM) 

Muito curta I 
Solos 
Orgânicos 

V 

VELOCIDADE DE 

ENXURRADA 

(DEFLÚVIO 

SUPERFICIAL) 

Lento I Curta II 

Muito 
lento ou 
moderado 

II Média III 

Rápido III Longa VI 

Muito 
Rápido 

IV Muito Longa VI 

Fonte: Prado (1996). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Em resumo, a classificação sintética das Classes de Capacidade de Uso, segundo seus 
grupos (A, B e C), pode-se assim considera-las: 

 (Grupo A) Classe I: terras cultiváveis, aparentemente sem problemas especiais de 
conservação;  

 (Grupo A) Classe II: terras cultiváveis com problemas simples de conservação; 

 (Grupo A) Classe III: terras cultiváveis com problemas complexos de conservação; 

 (Grupo A) Classe IV: terras cultiváveis apenas ocasionalmente ou em extensão 
limitada, com sérios problemas de conservação; 

 (Grupo B) Classe V: terras adaptadas, em geral, para pastagens e/ou 
reflorestamento, sem necessidade de práticas especiais de conservação, cultiváveis 
apenas em casos muito especiais; 

 (Grupo B) Classe VI: terras adaptadas, em geral, para pastagens e/ou 
reflorestamento, com problemas simples de conservação, cultiváveis apenas em 
casos especiais de algumas culturas permanentes protetoras do solo; 
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 (Grupo B) Classe VII: terras adaptadas, em geral, somente pastagens ou 
reflorestamento, com problemas complexos de conservação; 

 (Grupo C) Classe VIII: terras impróprias para cultura, pastagens ou reflorestamento, 
podendo servir apenas como abrigo e proteção da fauna e flora nativa, como 
ambiente de recreação ou para fins de manancial de abastecimento. 

As Subclasses de Capacidade de Uso são em função da natureza da limitação, tornando-se 
assim mais explicitas as práticas ou conjunto de práticas conservacionistas a serem 
adotados. As limitações de uso podem ser de quatro naturezas: 

 Limitações pela erosão presente e/ou risco de erosão; 

 Limitações relativas ao solo; 

 Limitações por excesso de água; 

 Limitações climáticas. 

Os parâmetros que determinam a classificação em primeiro nível categórico, na região de 
Bauru, de forma simplificada, são espessura do horizonte B maior que 50 cm e a variação 
de argila em profundidade (relação textural B/A). 

Assim, como os perfis que foram descritos tinham espessura do horizonte B maior do que 
50 cm, o que separou uma classe da outra foi a variação (ou relação) de argila entre 
horizonte A e B. Se a relação "Argila do horizonte B" / "Argila do horizonte A" for maior que 
1,7; o solo apresenta incremento de argila no horizonte B para ser classificado como 
Argissolo. Se essa relação for menor que 1,7; os perfis são classificados como Latossolo. 

Para os solos do levantamento, no segundo nível categórico, a classificação é feita quanto à 
matiz (cor). A matiz é indicada sempre por um número seguido por uma ou duas letras. 
Nesse levantamento as matizes foram 2,5YR (Vermelha), 5YR (Vermelho-Amarelo) e 7,5YR 
(Amarelo). 

No terceiro nível, a classificação se dá pela soma de bases, se ela for maior que 50% será 
classificado como Eutrófico, se for menor será classificado como Distrófico. Segundo estes 
critérios temos a classificação dos perfis amostrados na Tabela 3.08 e Anexo 4.03. 

 Fragilidade Ambiental 

A fragilidade ambiental refere-se à vulnerabilidade do ambiente em sofrer danos. Relaciona-
se com fatores de desequilíbrio de ordem tanto natural (expresso pela própria dinâmica do 
ambiente), decorrente de situações como elevadas declividades e alta susceptibilidade 
erosiva dos solos, quanto antropogênica, nesse caso em função de usos inadequados da 
terra e de intervenções em regimes fluviais (TAMANINI, 2008; SCHIAVO et al., 2016). 
A presente análise da fragilidade do meio físico considerou três parâmetros: declividades, 
orientação de vertentes e tipos de solos. As classes originais que compõem cada parâmetro 
foram agrupadas de modo a expressarem fragilidades baixa, média e alta (Tabelas 3.09; 
Figuras 3.04). 
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Tabela 3.08 – Classificação dos Perfis Amostrados 

PERFIL 
RELAÇÃO 
TEXTURAL 

B/A 

CLASSE 
(1º NÍVEL) 

MATIZ 
CLASSE 

(2º NÍVEL) 

SATURAÇÃO 
POR BASES 

(V%) 

CLASSE 
(3º NÍVEL) 

UNIDADE E ASSOCIAÇÃOS DE UNIDADES DE 
MAPEAMENTO 

CLASSIF. FINAL 

Perfil 1 1,01 Latossolo 7.5YR Amarelo 19.9 Distrófico 
Latossolo Vermelho Distrófico + Latossolo Amarelo 

Distrófico 

Latossolo Amarelo 

Distrófico* 

Perfil 2 0,48 Latossolo 2.5YR Vermelho 14 Distrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico + Latossolo 

Vermelho Distrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 3 2,13 Argissolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
50.1 Eutrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico + Latossolo 

Vermelho Distrófico 

Argissolo 

Vermelho-Amarelo 

Eutrófico 

Perfil 4 3,73 Argissolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
67.2 Eutrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico +Argissolo 

Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico 

Argissolo 

Vermelho- Amarelo 

Eutrófico 

Perfil 5 0,48 Latossolo 2.5YR Vermelho 18.9 Distrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico +Argissolo 

Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 6 0,75 Latossolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
42 Distrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico + Latossolo 

Vermelho Distrófico + Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico 

Latossolo 

Vermelho-Amarelo 

Distrófico 

Perfil 7 3,10 Argissolo 5.0YR 
Vemelho-

Amarelo 
28.9 Distrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico+ Argissolo 

Vermelho-Amarelo Eutrófico e Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico 

Argissolo 

Vermelho-Amarelo 

Distrófico 

Perfil 8 1,88 Argissolo 2.5YR Vermelho 48.7 Distrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico +Argissolo 

Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico E Eutrófico 

Argissolo Vermelho 

Distrófico 
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PERFIL 
RELAÇÃO 
TEXTURAL 

B/A 

CLASSE 
(1º NÍVEL) 

MATIZ 
CLASSE 

(2º NÍVEL) 

SATURAÇÃO 
POR BASES 

(V%) 

CLASSE 
(3º NÍVEL) 

UNIDADE E ASSOCIAÇÃOS DE UNIDADES DE 
MAPEAMENTO 

CLASSIF. FINAL 

Perfil 9 0,78 Latossolo 2.5YR Vermelho 54 Eutrófico Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 
Latossolo Vermelho 

Eutrófico 

Perfil 10 1.18 Latossolo 2.5YR Vermelho 13.2 Distrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico + Argissolo 

Vermelho-Amarelo Eutrófico e Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 11 1.3 Latossolo 2.5YR Vermelho 37.8 Distrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico + Latossolo 

Vermelho Distrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 12 2.76 Argissolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
7.7 Distrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico + Latossolo 

Vermelho Distrófico + Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico 

Argissolo 

Vermelho-Amarelo 

Distrófico 

Perfil 13 1.32 Latossolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
73.7 Eutrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico + Latossolo 

Vermelho Distrófico + Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico 

Latossolo 

Vermelho-Amarelo 

Eutrófico 

Perfil 14 1.91 Argissolo 2.5YR Vermelho 50.5 Eutrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico + Argissolo 

Vermelho-Amarelo Eutrófico e Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico 

Argissolo Vermelho 

Eutrófico 

* A classificação final do solo pode ocorrer variações nas classes de 2 e 3 nível sem comprometer os resultados. Pois a cor é uma avaliação subjetiva, depende da interpretação 

visual e a fertilidade do  solo (eutrófico e distrófico) pode ser alterado conforme o tipo de uso do solo, como por exemplo, em áreas utilizadas para cultivo que recebe grande 

quantidade de fertilizantes podem sofrer alteração em longo prazo. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Tabela 3.09 – Atributos de Fragilidade Relacionadas à Solos 

SOLOS EROSÃO RELEVO COD FRAGILIDADE 

Latossolo Vermelho Distrófico + 
Latossolo Amarelo Distrófico, A 
moderado textura média. 

Moderada e 
Ligeira 

Suave 
ondulado e 

plano 
LVd1 1 

Latossolo Vermelho Distrófico, textura 
média, relevo plano + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Eutrófico e Argissolo 
Vermelho Distrófico e Eutrófico, ambos 
textura arenosa/média e média, relevo 
suave ondulado, todos A moderado. 

Moderada e 
Forte 

Suave 
ondulado e 
ondulado 

LVd2 2 

Latossolo Vermelho Distrófico, textura 
média, relevo plano + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo 
Vermelho Distrófico e Eutrófico, ambos 
textura arenosa/média e média, relevo 
suave ondulado, todos A moderado. 

Moderada e 
Forte 

Suave 
ondulado e 
ondulado 

LVd3 2 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 
abrúptico ou não abrúptico, A 
moderado, textura arenosa/média e 
média, relevo suave ondulado e 
ondulado. 

Moderada e 
Forte 

Suave 
ondulado e 
ondulado 

PVAe1 3 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + 
Argissolo Vermelho Distrófico e 
Eutrófico, ambos textura arenosa/média 
e média, relevo suave ondulado + 
Latossolo Vermelho. 

Moderada e 
Ligeira 

Suave 
ondulado e 

plano 
PVAe2 2 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + 
Argissolo Vermelho Distrófico e 
Eutrófico, ambos textura arenosa/média 
e média, relevo ondulado + Latossolo 
Vermelho Distrófico textura média, 
relevo suave ondulado, A moderado. 

Moderada e 
Forte 

Suave 
ondulado e 
ondulado 

PVAe3 3 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

Tabela 3.10 – Atributos de Fragilidade Relacionadas à Declividade 

DECLIVIDADE DESCRIÇÃO ÁREA (HA) FRAGILIDADE 

0 a 3% Plano 983,03 1 

3 a 8% Suave Ondulado 5383,1 2 

8 a 20% Ondulado 8306,88 3 

20 a 45% Forte Ondulado 403,71 4 

45 a 75% Montanhoso 1,29 5 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 

Tabela 3.11 – Atributos de Fragilidade Relacionadas à Acúmulo de Água e Curvatura 

ACÚMULO FRAGILIDADE ÁREA (HA) CURVATURA FRAGILIDADE ÁREA (HA) 

Sem Acumulo 1 14090,83 Área Côncava 1 188,44 

Pouco Acumulo 4 712,19 Área Côncava 2 6266,11 

Pouco Acumulo 4 186,97 Área Convexa 4 8435,81 

Muito Acumulo 5 67,99 Área Convexa 5 184,91 

Muito Acumulo 5 17,61    

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 3.04 – Análise de Atributos de Fragilidade Ambiental 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

3.2 – MEIO BIÓTICO 

Para a caracterização do Meio Biótico foram estabelecidos 7 fragmentos florestais para os 
levantamento em in loco definidos previamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA de Bauru através de análise de imagens de satélite e apresentados no Termo de 
Referência. Em reunião entre STCP e SMMA, realizada dia 07 de dezembro de 2017 foi 
esclarecido que à definição dos fragmentos amostrais, previstos em edital e Termo de 
Referência, não ponderou aspectos como acessibilidade às áreas ou anuência dos 
proprietários.  
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Após análise prévia das áreas identificou que estes fragmentos se encontram compondo 
áreas particulares, as quais dependem de prévia autorização para o estabelecimento de 
amostragens e uso das áreas. Desta forma, foi realizado um reconhecimento de campo com 
a finalidade de estabelecer o contato com proprietários e definir as áreas de amostragem. 
Foram realizados contatos com os proprietários para a apresentação do estudo e solicitação 
por escrito para acesso as áreas. Somente um proprietário, da Fazenda Cachoeirinha não 
permitiu o acesso à área, pois a propriedade estava em processo de aquisição, sendo este 
fragmento substituído por outra área, a Fazenda Santa Rosa (Tabela 3.12 e Figura 3.05). 
Após o término dos levantamentos de campo de flora, o processo de compra/venda da 
Fazenda Cachoeirinha se deu por concluído o que possibilitou o levantamento da vegetação 
nesse fragmento. 

Desta forma, houve a necessidade de alteração de um dos pontos estabelecidos, 
proporcionando a amostragem de outros ambientes presentes na APA, relevante para o 
estudo pela necessidade de caracterização de áreas com maior intervenção humana, que 
se configuram como predominante na Área de Proteção Ambiental Municipal do Rio Batalha.  

Tabela 3.12 – Propriedades Inseridas nos Fragmentos Amostrais 

PROPRIEDADE SIGLAS FRAGMENTO OBSERVAÇÕES 

Fazenda 3T 3T Fragmento 4 Margem esquerda do rio 

Fazenda Progresso PR Fragmento 1 Arrendada da Lwarcel  

Fazenda Estação Val de 
Palmas 

VP 
Fragmento 7 

 
Próximo à estação Val de Palmas  

Fazenda Santo Inácio IN Fragmento 3 Arrendada da Lwarcel 

Fazenda Cachoeirinha CA 
 

Devido ao processo de compra e 
venda da propriedade, a 
autorização para a entrada nesta 
foi dada após o término dos 
trabalhos de campo, e portanto 
este fragmento só foi analisado no 
diagnóstico de vegetação 

Fazenda Shangrilá 
SH1 

Fragmentos 5 e 6 - 
SH2 

Fazenda Santa Rosa  
RO1 

Fragmento 2 
Substituiu a Fazenda 
Cachoeirinha quanto ao 
diagnóstico de fauna. RO2 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 3.05 – Fragmentos Amostrais na APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução: 0.5 m (2018). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda (2018). 

A seguir é apresentada uma breve descrição das áreas avaliadas. 

 Fragmento 3T 

Faixa de mata ciliar moderadamente larga, delimitada por pastagens e plantação de 
Eucaliptus em ambas as margens. Trechos da vegetação em estádios inicial, médio e 
avançado de regeneração, com cerca de 216 ha, sob moderados efeitos de borda (lianas, 
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clareiras e árvores mortas em alguns trechos). Sub-bosque moderadamente denso; dossel 
irregular e serrapilheira densa. Apresenta conexão com outros fragmentos de mata ciliar. 

 Fragmento PR 

Mosaico constituído de brejo, mata ciliar e um fragmento de mata estacional em estádio 
médio a avançado de regeneração, com cerca de 68,20ha, evidenciado pela alta 
estratificação no interior da mata, com a presença de um sub-bosque, dossel e sub-dossel 
bem definidos. Efeitos de borda visíveis apenas nos primeiros 20m adentrando o fragmento, 
aproximadamente. Presença de um córrego margeando a vegetação, visivelmente 
aumentando a heterogeneidade ambiental local. Poucos sinais de perturbação humana 
direta, como a instalação de algumas caixas de abelhas na área de borda. 

 Fragmento VP 

Estreita faixa de mata ciliar margeada por pastagens em ambas as margens. Vegetação em 
estágios inicial e médio de regeneração, sob fortes efeitos de borda (lianas, clareiras e 
árvores mortas). Fragmento com cerca de 99,93 ha com sub-bosque ausente em alguns 
trechos, provavelmente pela utilização da área para pastoreio de cavalos (observado in 
loco); dossel bastante irregular e serrapilheira densa. Forte invasão por gramíneas exóticas 
(Brachiaria sp) na área de borda. Área margeada por uma ferrovia, porém ainda conectada 
a outras manchas de vegetação ripária.  

 Fragmento IN 

Fragmento com cerca de 117,74ha de mata estacional semidecidual em estágio médio a 
avançado de regeneração. Interior da área caracterizada pela presença de sub-bosque e 
serapilheira densos, exceto nas áreas de borda, bastante perturbada pela instalação de 
dezenas de meliponários em vários pontos da mata. Ausência de corpos d’água nas 
proximidades da vegetação. Área delimitada por plantação de eucaliptos. Não apresenta 
conexão com outros fragmentos florestais. 

 Fragmento SH1 

Fragmento de 84,48ha de mata estacional semidecidual de tamanho significativo e em bom 
estado de conservação. Estágio de regeneração médio a avançado, evidenciado pela altura 
das árvores, diâmetro do tronco, presença de árvores emergentes, bem como 
características de sub-bosque e dossel. Nenhum sinal de perturbação humana no interior do 
fragmento. Matriz formada por pastagens e plantio de eucalipto e de laranja. Presença de 
nascentes e de uma represa adjacente ao fragmento. Não apresenta conexão com outros 
fragmentos florestais. 

 Fragmento SH2 

Fragmento de 129 ha mata estacional semidecidual relativamente pequeno e em bom 
estado de conservação. Estágio de regeneração médio a avançado, evidenciado pela altura 
das árvores, diâmetro do tronco, presença de árvores emergentes, bem como 
características de sub-bosque e dossel. Nenhum sinal de perturbação humana no interior do 
fragmento. Matriz formada por pastagens e plantio de eucalipto e de laranja. Ausência de 
corpos d’água nas proximidades da vegetação. Não apresenta conexão com outros 
fragmentos florestais.  

 Fragmento RO 

Estreita faixa de mata ciliar com pastagens em ambas as margens. Fragmento RO1, com 
21,86 ha, e RO2, com 20,04 ha de vegetação em estágios inicial e médio de regeneração 
sob fortes efeitos de borda (lianas, clareiras e árvores mortas). Fragmento com sub-bosque 
ausente em alguns trechos; dossel bastante irregular e serrapilheira densa. Presença de 
vegetação higrófila junto às cabeceiras do córrego. Formação de represa nas proximidades 
da vegetação amostrada. Acentuado processo de assoreamento. Forte invasão por 
gramíneas exóticas (Brachiaria sp) na área de borda. 
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 Fragmento CA  

Fragmento com estrutura de Floresta Estacional Semidecidual em estágios inicial e médio 
de regeneração, com cerca de 95 ha. O local apresenta algumas espécies que são 
observadas em áreas com fitofisionomias de Cerrado, podendo ser considerada uma área 
de transição, ou ecótono. A área apresenta dois estratos, sendo um dossel descontínuo 
(cerca de 15 metros), contando com a presença de indivíduos arbóreos emergentes que 
podem atingir 30 metros de altura. O sub-bosque tem grande abundância de arbustos e 
indivíduos jovens de espécies arbóreas, além de muitas trepadeiras e algumas poucas 
ervas. Grande efeito de borda que abrange cerca de 80 metros sentido margem interior do 
fragmento, apresentando grande abundância de lianas (trepadeiras lenhosas). O fragmento 
é circundado predominantemente por pasto, porém foi observado um outro fragmento de 
mata caracterizado como Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (ou mata ciliar), com a 
presença de um corpo hídrico, o que aumenta a heterogeneidade e, consequentemente, a 
diversidade do local.  

3.2.1 – Flora 

3.2.1.1 – Área de Estudo 

O presente estudo se deu nos fragmentos localizados na Área de Proteção Ambiental (APA) 
Municipal do Rio Batalha, os quais foram anteriormente apresentados na Tabela 3.08. 
Foram implantadas 14 parcelas em seis propriedades rurais (Fazendas: 3T, Progresso, 
Shangrilá, Santa Rosa, Santo Inácio e Val de Palmas), onde o levantamento florístico e 
fitossociológico foi realizado (Figura 3.05). Adicionalmente, após a obtenção de permissão 
de acesso à área pelo novo proprietário foi possível realizar a caracterização vegetacional e 
o levantamento florístico da Fazenda Cachoeirinha.  

3.2.1.2 – Coleta dos Dados 

A coleta de dados foi baseada em dois métodos de amostragem. Para a amostragem 
qualitativa (florística), foi efetuado o método de caminhamento proposto por FILGUEIRAS et 
al. (1994). Este foi realizado ao longo dos acessos e estradas existentes no interior dos 
blocos de amostragem e no entorno das parcelas utilizadas no estudo fitossociológico.  

Para o estudo fitossociológico foram instaladas 14 parcelas de 10 m x 20 m (200 m²) para 
amostragem da flora arbóreo-arbustiva, sendo instalada uma subparcela de 1 m x 1 m (1 
m²) em cada uma destas parcelas para amostragem da regeneração ou, em alguns casos, 
do componente herbáceo das fitofisionomias campestres que eventualmente poderiam ser 
amostradas (Foto 3.02). Foram instaladas duas (2) parcelas por unidade amostral, 
totalizando 2.800 m2 amostrados. Foram registradas as coordenadas geográficas de todas 
as parcelas. Na Fazenda Cachoeirinha foi feita uma caracterização vegetal e um 
levantamento qualitativo (florística) das espécies botânicas ali encontradas para avaliação 
da vegetação presente na área (Foto 3.03). 

Quanto ao critério de inclusão das amostras do estrato arbustivo-arbóreo nas parcelas, a 
princípio foi estabelecida no projeto a utilização de DAP ≥ 10 cm (diâmetro a altura do peito). 
Porém, durante o trabalho de campo, julgou-se necessário utilizar-se de CAP ≥ 10 cm 
(circunferência a altura do peito) por alguns motivos: 1)Pelo fato de todas as áreas serem 
fragmentos florestais alterados, o que acarreta mudanças significativas na comunidade 
vegetal como, por exemplo, um maior efeito de borda. Segundo Laurance (1991), uma das 
mais importantes consequências do efeito de borda é o incremento da mortalidade das 
espécies arbóreas florestais de grande porte (DAP > 20 cm), fato que gera aumento no 
número de indivíduos de menor porte (menores CAPs e menores alturas) e 2)Porque a 
maioria de estudos em áreas de Floresta Estacional Semidecidual se pautam no uso de 
CAP ≥ 10 cm. Assim sendo, a utilização desse último critério tende a caracterizar tais áreas 
com maior fidelidade e também garantir maior confiabilidade nas análises, expondo assim a 
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comunidade de maneira mais próxima da realidade possível, permitindo também 
comparações diretas com outros estudos disponíveis na literatura. 

Dessa maneira foi estabelecido um CAP ≥ 10 cm (circunferência a altura do peito) e altura 
do solo ≥ 130 cm para a amostragem dos espécimes que se encontram no interior da 
unidade de amostragem. Tal variável foi obtida diretamente mediante utilização de fita 
métrica. A altura dos indivíduos foi estimada, comparando a altura da planta com a 
conhecida altura do podão (instrumento de coleta). Os indivíduos localizados dentro das 
parcelas foram plaqueteados e receberam numeração consecutiva. Quanto às subparcelas, 
foram computados todos os indivíduos herbáceos e de regeneração com altura inferior a 
130 cm. 

Figura 3.06 – Localização das Parcelas para Caracterização da Flora 

 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução: 0.5 m (2018). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda (2018). 
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3.2.1.3 – Análise dos Dados 

Os dados coletados foram tabulados e utilizados para a análise fitossociológica, para a 
obtenção de variáveis (densidade, frequência, dominância e valor de importância e 
cobertura, além dos índices de diversidade de Shannon (H’), equabilidade de Pielou (J’) e 
dominância de Simpson (D). As análises fitossociológicas foram executadas no Programa 
Fitopac 2.1. (SHEPHERD, 1995), e os gráficos gerados em Microsoft Excell. 

Espécies foram identificadas em campo. A posição taxonômica das espécies foi baseada de 
acordo com o sistema Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2009). As identificações 
botânicas foram realizadas a partir de guias de campo, revisões taxonômicas e pela 
consulta na rede integrada de herbários brasileiros (http://splink.cria.org.br/). As sinonímias 
das espécies, forma de vida, habitat e nome popular, foram consultadas no site da Flora do 
Brasil (2020), coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O status de conservação, 
que condiz às categorias de ameaça, ou “risco de extinção” das espécies, foi consultado no 
CNC Flora – Centro Nacional de Conservação da Flora, órgão vinculado ao Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, responsável por coordenar e difundir 
informações sobre a biodiversidade e conservação da flora brasileira, em concomitante com 
a Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), a qual publicou a “Lista Nacional Oficial de Espécies 
da Flora Ameaçadas de Extinção”. 

Foram criadas oito categorias de risco de extinção: 1)”CR” (Criticamente em perigo); 2)”EM” 
(Em perigo); 3)”VU” (Vulnerável); 4)”NT” (Quase ameaçada); 5)”LC” (Menos preocupante); 
6)”DD” (Dados insuficientes); 7)”EX” (Extinta) e; 8)”EW” (Extinta na natureza). Ressalta-se 
que na lista da Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), constam apenas as espécies 
classificadas como “CR”, “EM” e “VU”. As informações sobre as espécies de plantas 
medicinais encontradas nos fragmentos estudados e seus potenciais usos (Anexo I) forma 
extraídas de GOMES RODRIGUES & de CARVALHO (2008). 

Com objetivo de explorar a similaridade florística entre os fragmentos amostrados, foi 
aplicada uma análise de agrupamento (cluster analysis) sobre uma matriz de presença e 
ausência de espécies em cada unidade amostral, incluindo tanto as espécies amostradas na 
fitossociologia (análise quantitativa), quanto aquelas observadas na florística (análise 
qualitativa). Para isso, utilizou-se como medida de distância o índice de dissimilaridade de 
Jaccard, o qual demonstra que, quanto menor o índice, mais parecidas são as áreas. Este 
teste foi aplicado por meio da utilização do agrupamento pelo método Ward (WARD, 1963; 
MURTAGH & LEGENDRE 2014) com auxílio do software R (R DEVELOPMENT CORE 
TEAM, 2018), sendo o resultado gerado e apresentado na forma de um dendrograma. 

A curva de acumulação de espécies foi gerada com auxílio do Programa R (R 
DEVELOPMENT CORE TEAM, 2018), utilizando todas as parcelas amostradas. Para 
cálculo da curva foi utilizado o método “random” do pacote “vegan” em sua função 
“specaccum” que encontra a curva de acumulação média de espécies e seu desvio padrão a 
partir da aplicação de mil permutações dos dados (GOTELI & COLWELL, 2001). Os 
boxplots plotados no gráfico refletem a variação dos dados a partir das permutações 
realizadas. 

A avaliação geral da paisagem da área de estudo foi realizada apartir dos dados levantados 
em campo mediante aplicação de indicadores que exprimam o estado de conservação ou 
integridade ambiental dos pontos amostrais. Os critérios da avaliação da paisagem 
utilizados foram o estado de fragmentação da vegetação nativa, as condições das bordas 
dos remanescentes, os tamanho dos remanescentes, a forma dos remanescentes, o estágio 
de regeneração (sucessional) de remanescentes, a diversidade de espécies, o risco de 
perturbações (entorno dos fragmentos) e a interação dos resultados flora-fauna 
classificando os em: excelente estado, bom, regular, ruim e péssimo. 



                          
3 – Metodologia 

3.22          2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Foto 3.02 – Áreas Amostradas Pertencentes à APA do Rio Batalha, Bauru/SP 

   

   

  

 

Legenda: (A): Fazenda Val de Palmas; (B) Fazenda Shangrilá, área das parcelas 3 e 4; (C) Fazenda Shangrilá, 
área das parcelas 5 e 6; (D) Fazenda Progresso; (E) Fazenda 3T; (F) Fazenda Santo Inácio; (G) 
Fazenda Santa Rosa; (H) Fazenda Cachoeirinha-Curral. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018) 
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Foto 3.03 – Coleta de Dados nos Fragmentos Florestais da APA do Rio Batalha, 
Bauru/SP 

   

   
Legenda: (A): Parcela 10 m x 20 m; (B): Subparcela 1 m x 1 m; (C): Medição dos indivíduos; (D): 

Plaqueteamento dos indivíduos; (E): Coleta dos indivíduos; (F): Material botânico coletado. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.2.1.4 – Estudo da Ecologia da Paisagem 

A partir de dados levantados em campo e mapas da área de estudo, as avaliações gerais da 
paisagem da área de estudo foram realizadas mediante aplicação de indicadores que 
exprimam o estado de conservação ou integridade ambiental de cada ponto amostral. Tais 
indicadores foram descritos nas seguintes categorias: Excelente Estado; Bom; Regular; 
Ruim; Péssimo. 

A aplicação dos indicadores acima deu-se de maneira qualitativa, tendo-se por base os 
seguintes critérios de avaliação dos pontos da área de estudo: 

 Estado de fragmentação da vegetação nativa; 

 Condições das bordas dos remanescentes; 

 Tamanho dos remanescentes; 

 Forma dos remanescentes; 

 Estágio de regeneração (sucessional) de remanescentes considerados mais 
significativos. 

A B C 

D E F 
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Cada um dos critérios acima foi categorizado em três condições (vide descrição a seguir), 
nas quais atribui-se o valor 1 à melhor condição, 2 à condição intermediária e 3 à pior 
(conforme a teoria geral de informação da biologia da conservação, sensu PRIMACK & 
RODRIGUES, 2001). O somatório dos parâmetros variou, assim, entre 5 e 15 pontos, aos 
quais atribuiu-se as seguintes definições para a categorização das áreas avaliadas: 

1. Excelente Estado (áreas com somatório entre 5 e 6 pontos); 
2. Bom (somatório entre 7 e 8); 
3. Regular (somatório entre 9 e 11); 
4. Ruim (somatório entre 12 e 13); 
5. Péssimo (somatório entre 14 e 15 pontos). 

Ao final, os dados permitiram assim uma avaliação integrada das condições de preservação, 
integridade e demais parâmetros considerados a partir dos valores atribuídos para cada 
área.  

A seguir apresentam-se os critérios utilizados para cada tópico avaliado: 

3.2.1.4.1 – Fragmentação 

A fragmentação da paisagem regional será analisada em termos de número de fragmentos 
por tamanho (área) e algumas características qualitativas dos mesmos, tendo-se por base o 
preconizado pela teoria da Biologia da Conservação (Primack & Rodrigues, 2001). Nessa 
perspectiva, fragmentos isolados, de pequenas dimensões, com homogeneidade de 
paisagens, com baixo índice de circularidade (e consequentemente com maiores dimensões 
e intensidade de bordas) e/ou que não integram outros componentes ambientais (tais como 
nascentes) são considerados como em ruim estado por serem mais sujeitos a fenômenos 
estocásticos, enquanto fragmentos de maiores dimensões, com maior índice de 
circularidade, estabelecidos mais proximamente e/ou conectados a outros fragmentos e com 
maior heterogeneidade e integrando outros componentes ambientais (tais como nascentes e 
diferentes tipos de ecossistemas) são considerados como em melhor estado. 

3.2.1.4.2 – Borda 

Por definição, a borda de um fragmento florestal é uma linha, na sua periferia, entre um 
ambiente florestal e outro não florestal. O efeito de borda pode ser entendido como as 
mudanças que ocorrem ao longo da margem de um fragmento, causadas pela ruptura 
abrupta de um ambiente natural, não havendo uma transição entre o fragmento e a então 
área destruída (Lovejoy et al., 1986; Fernandez, 1997). 
Áreas de menor tamanho, mais estritas e mais alongadas (portanto com menor índice de 
circularidade) tendem a ser mais afetadas pelos efeitos de borda (tais como maior incidência 
de luminosidade e exposição a ventos) do que áreas maiores e mais circulares (Figura 
3.10). Tais aspectos deverão ser objeto de avaliação quando da análise dos fragmentos 
presentes na região de estudo. 
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Figura 3.07 – Representação de Diferentes Áreas Sujeitas aos Efeito de Borda 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.2.1.4.3 – Tamanho 

Diversos autores apontam o tamanho dos fragmentos na paisagem como sendo um 
elemento importante para o desenvolvimento de estratégias para a conservação da 
biodiversidade (Primack & Rodrigues, 2001). Maiores fragmentos tendem a abranger um 
maior número de espécies (relação riqueza-área), um maior número de indivíduos nas 
populações e uma maior heterogeneidade de ambientes, enquanto áreas pequenas são 
mais sujeitas e fenômenos estocásticos (tais como perda genética nas populações) e 
determinísticos (tais como sujeição a fenômenos climáticos intensos e incêndios) que podem 
induzir o ecossistema a um colapso (Figura 3.11). 

Figura 3.08 – Representação de Fragmentos com Diferentes Dimensões 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.2.1.4.4 – Forma 

Relação da área total do fragmento pela área de uma circunferência de igual área. O fator 
de forma é a relação entre a área de um fragmento florestal e o seu perímetro. É um 
parâmetro útil para a análise da vulnerabilidade dos fragmentos a perturbações, 
especialmente por meio do efeito de borda (Figura 3.12). 
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Figura 3.09 – Representação de um Fragmento Florestal Irregular e sua Relação com 
uma Condição Circular 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.2.1.4.3 – Isolamento 

O grau de isolamento afeta o fluxo gênico entre fragmentos florestais e, portanto, a 
sustentabilidade de populações naturais. A análise do isolamento é uma relação direta entre 
as menores distâncias entre fragmentos de uma mesma tipologia vegetal e sua possibilidade 
de interligação (Figura 3.13). 

Figura 3.10 – Representação de Áreas com Níveis de Fragmentação e Distâncias 
entre Fragmentos 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.2.1.5 – Corredores Ecológicos 

A criação dos corredores ecológicos visa garantir a manutenção da estrutura e dos 
processos da paisagem a fim de se proteger e conservar remanescentes naturais, 
permitindo assim a manutenção de grande parte da biodiversidade nativa. No caso 
específico da APA em estudo, esta criação se justifica em função do fato de que o Bioma 
Mata Atlântica, em suas diversas ecorregiões, é classificado por MYERS et al. (2000) como 
um dos cinco hotspots, dentre os 25 identificados mundialmente (MITTERMEIER et al., 
1998), a abranger uma das maiores riquezas biológicas de todo o mundo. 
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A metodologia para a definição dos corredores ecológicos na APA do Rio Batalha é baseada 
nos resultados da análise da paisagem e do conhecimento gerado pelo diagnóstico dos 
componentes do meio biótico, especialmente nas exigências ecológicas das espécies e 
comunidades de maior interesse em conservação. Através destes instrumentos, buscou-se 
identificar quais as áreas que reúnem um conjunto de atributos biológicos que as destaquem 
como importantes para a conservação de ambientes e de espécies e quais as conexões 
mais desejáveis dentro da APA para interligação de tais áreas e perpetuação do fluxo 
gênico das espécies. Os objetivos específicos a serem alcançados através desta 
abordagem consistiram na definição das áreas nucleares de conservação, recuperação e 
composição da conectividade entre os fragmentos presentes na UC, além da identificação 
dos principais riscos, ameaças e fatores dificultadores à conservação da biodiversidade no 
âmbito local. 

Para a definição de todas estas condições, foram analisados os mapas referentes à 
cobertura vegetal da APA, hidrografia, uso do solo (aí incluindo a definição de APPs e 
reservas legais)  e das relações da APA com demais Unidades de Conservação regionais. A 
partir dessa análise foi produzido um mapa com a delimitação dos principais elementos da 
paisagem capazes de contribuir com a conservação da biodiversidade regional, tendo por 
base os seguintes critérios: 

- Áreas com vegetação nativa em estágios médios a avançados de regeneração e 
com dimensões superiores a 4 hectares. 

- Áreas capazes de garantir a proteção de recursos hídricos regionais, haja vista a 
relevância desses para a fauna. 

- Áreas capazes de contribuir com os processos de deslocamento da fauna florestal 
de maior porte (especialmente médios e grandes mamíferos) ao longo da paisagem. 

- Áreas com ocorrência registrada de espécies de interesse em conservação (tendo 
por base o diagnóstico realizado em campo). 

A partir da análise dos critérios acima, foram demarcadas as áreas principais capazes de 
garantir a conservação de amostras significativas dos ecossistemas naturais da região ou de 
maiores concentrações de indivíduos das populações de espécies florestais, as eventuais 
conexões existentes entre tais áreas (corredores propriamente ditos) e/ou áreas capazes de 
contribuir com a proteção dos remanescentes naturais ou de permitirem o trânsito de 
indivíduos da fauna. Dessa análise resultou o mapa dos corredores ecológicos passíveis de 
implantação na APA, no qual são indicadas as áreas nativas ou prioritárias para 
conservação (ou áreas nucleares de biodiversidade), as conexões e as áreas estratégicas 
para ações de manejo (tais como plantios florestais), mediante o qual se pode ampliar o 
processo de conservação de algumas populações, com destaque à fauna de maior porte. As 
definições de cada uma dessas áreas são as seguintes: 

1) Áreas Nucleares: áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade regional. 
Agregam as maiores concentrações de espécies ou populações de interesse em 
conservação. Tais áreas apresentam cobertura florestal em geral mais densa e dimensões 
superiores a 15 ha. 

2) Conexões: áreas que permitem e/ou poderão permitir fluxos gênicos entre populações e 
comunidades biológicas estabelecidas nas áreas nucleares. As conexões consistem em (i) 
fragmentos contínuos interligados às áreas nucleares (corredores propriamente ditos), e; (ii) 
fragmentos isolados localizados entre as áreas nucleares (stepping stones ou áreas de 
passagem), desde que apresentem dimensões iguais ou superiores a 4 hectares. As 
principais conexões da APA são estabelecidas ao longo dos rios (conexões fluviais). 
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3) Áreas Estratégicas: áreas de uso antrópico, porém aonde o manejo pode ser 
desenvolvido de forma a garantir a ampliação das áreas de vida de determinadas espécies 
e/ou funcionar como sistemas auxiliares de conexão entre fragmentos florestais. Inserem-se 
nessas condições especialmente as áreas de silvicultura por abrangerem cobertura florestal 
(embora áreas de plantios de frutíferas e de cana-de-açúcar possam também estabelecer 
conexões para determinadas espécies, especialmente de mamíferos). Tais áreas, embora 
consideradas como relevantes para conservação, não abrangem o limite geográfico dos 
corredores propriamente ditos.  

3.2.2 – Fauna 

3.2.2.1 – Área de Amostragem 

Os pontos amostrais onde foram aplicados os métodos de estudo de fauna foram 
estabelecidos após a realização da visita técnica da equipe responsável em campo e 
autorização de acesso às áreas, com vistas ao reconhecimento das características regionais 
e seleção dos pontos. As seguintes premissas foram respeitadas durante o processo de 
seleção dos locais de avaliação: a)  os pontos (unidades amostrais) foram obrigatoriamente 
localizados dentro de fragmentos de vegetação nativa existentes no domínio territorial das 
fazendas avaliadas (sítios amostrais); e b) deu-se importância à seleção de várias tipologias 
fitofisionômicas existentes nas fazendas, respeitando os métodos amostrais adotados para 
cada grupo de fauna. 

 Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna 

A caracterização da herpetofauna, avifauna e mastofauna foi realizada entre 10 e 20 de abril 
de 2018 em sete fragmentos localizados nas Fazendas 3T (3T), Progresso (PR), Santa 
Rosa (RO), Santo Inácio (IN), Shangri-la (SH1 e SH2) e Val de Palmas (VP) (Tabela 3.09 e 
Figura 3.10). A caracterização das biocenoses consistiu na aplicação de métodos científicos 
tradicionais, específicos à amostragem das espécies de cada grupo, levando em 
consideração a realidade da área estudada. Tal delineamento amostral pode ser reaplicado 
em projetos futuros cujo propósito seja o de monitorar a resposta das comunidades em 
escala temporal. 

Inicialmente estava prevista a caracterização da fauna no fragmento situado na Fazenda 
Cachoeirinha. Como os levantamentos necessitavam anuência do proprietário, não foi 
possível realizar a caracterização da referida área. Desta forma, foi definida outra área: O 
fragmento 2 está dentro dos limites da Fazenda Santa Rosa e localizado ao sul da APA. 
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Figura 3.11 – Localização das Áreas para Caracterização da Mastofauna, Herpetofauna 
e Avifauna 

 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução: 0.5 m (2018). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda (2018). 
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Tabela 3.13 – Áreas Selecionadas para a Caracterização de Fauna 

PROPRIEDADES/FAZENDAS FRAGMENTO 

Fazendas 3T - 3T 4 

Fazenda Progresso - PR 1 

Santa Rosa - RO 2 

Fazenda Santo Inácio - IN 3 

Fazenda Shangri-la - SH1 e SH2 5 e 6 

Fazenda Val de Palmas - VP 7 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Ictiofauna  

No caso da ictiofauna, o estudo efetuou a caracterização do grupo dentro dos limites da 
APA do Rio Batalha, adotando a estratégia de se investigar locais distribuídos por toda a 
região e com maior grau de conservação da vegetação marginal. Para o estudo foi realizada 
uma campanha durante o mês de abril em três dias consecutivos de campo onde foram 
realizadas coletas em sete áreas amostrais (Tabela 3.10 e Figura 3.11).  

Tabela 3.14 – Coordenadas UTM dos Pontos de Amostragens da Ictiofauna na APA do 
Rio Batalha 

PONTOS 
COORDENADAS 

X Y 

Ponto 1 695.938 7.520.795 

Ponto 2 693.961 7.523.755 

Ponto 3 689.076 7.530.487 

Ponto 4 680.444. 7.535.879 

Ponto 5 679.970 7.529.508 

Ponto 6 682.581 7.532.567 

Ponto 7 679.428 7.539.015 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Durante os estudos foram amostrados o rio Batalha, a Captação de água – DAE, o rio Água 
do Cedro, o córrego Cachoeirinha, o rio Água do Paiol, o córrego da Água Grande e outros 
córregos de toponímia desconhecida, os quais foram escolhidos de tal forma a abranger 
corpos d’água que tangem a bacia hidrográfica dentro da área da APA como um todo (Foto 
3.04). 

Os corpos d'água, que são, sobretudo, de primeira, segunda e terceira ordem, estão 
alterados e degradados. O rio Batalha o qual é limitante da área da APA e que recebe todas 
as drenagens que tangem a área propriamente dita, possui estado de conservação variável 
ao longo do trecho, sendo os principais impactos observados o lixo, erosão de margens, 
assoreamento e perda da mata ciliar. As áreas amostradas são áreas de propriedade 
particular e trata-se de antigas fazendas de cultura de eucalipto e criação de gado, as quais 
estão atualmente em diferentes estágios de regeneração.  

Em vários locais indicados e visitados, mas não amostrados, a vegetação ciliar era ausente 
ou muito comprometida. Em outros a condição vegetacional se apresentava com áreas de 
floresta estacional semidecidual, e também onde a vegetação apresentava em 
recomposição, localizadas em propriedades particulares revegetadas com eucalipto. 
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Durante a fase de campo, foram escolhidos os locais que apresentavam, dentre os locais 
visitados, as melhores condições ambientais. 

Figura 3.12 – Localização dos Pontos Amostrais para Caracterização da Ictiofauna 

 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU (2008). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Foto 3.04 – Pontos de Amostragens do Rio Batalha 

  

  

  

 

 

Legenda: (A): P1 – Rio Batalha, situado no limite sul da APA; (B): P2 – Reservatório de Captação de Água – 
DAE; (C): P3 – Rio Água do Cedro, margem direita do rio Batalha; (D): P4 – Córrego Cachoeirinha, 
margem direita do rio Batalha; (E): P5 – Rio Água do Paiol, margem esquerda do rio Batalha; (F): P6 – 
Rio Batalha, Ponte quebrada; (G): P7 – Córrego da Água Grande, situado no limite norte da APA. 

Fonte: STCP engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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3.2.2.2 – Método para Caracterização da Mastofauna 

Na literatura relacionada à mastofauna, as espécies são, com frequência, agrupadas de 
acordo com o tamanho corporal e a forma de locomoção, como: mamíferos de médio e 
grande porte (com 1 kg ou mais); mamíferos de pequeno porte não voadores (marsupiais e 
roedores – LIM & PACHECO, 2016); e morcegos. Tal diferença tem também relação direta 
com o tipo de método aplicado na amostragem de cada grupo. 

Assim, para caracterizar a mastofauna nas áreas de estudo, foram usadas: a) armadilhas 
Sherman de captura viva para caracterizar os pequenos mamíferos não voadores; b) 
armadilhas de queda e c) censos diurnos e câmeras fotográficas para os mamíferos de 
médio e grande porte. Abaixo são descritos os procedimentos adotados na amostragem das 
biocenoses desses grupos da mastofauna.  

Nesse sentido, apenas os dados obtidos por meio de entrevistas com pessoas da região 
(moradores e trabalhadores) podem ser considerados métodos comuns à amostragem de 
pequenos, médios e grandes mamíferos.  

Cabe ressaltar que o desenho amostral do trabalho buscou adotar um esforço amostral 
equiparável à variedade de formações vegetacionais nativas existentes na região. Foram 
usados como indicadores de qualidade a densidade e riqueza de espécies por área 
amostral. 

Pequenos Mamíferos Não Voadores  

Foram estabelecidas 20 estações de captura em cada fazenda para a caracterização das 
biocenoses de pequenos mamíferos não voadores. Duas armadilhas tipo Sherman foram 
instaladas em cada estação de captura, sendo uma delas colocada no chão e a outra fixada 
a no mínimo 1 m de altura do solo (em galhos de árvores e cipós) (Foto 3.05). As 40 
armadilhas ficaram engatilhadas e iscadas – com uma mistura homogênea de banana 
amassada, pasta de amendoim, sardinha enlatada e farinha de fubá – por três noites em 
cada uma das fazendas estudadas; todas foram revisadas diariamente no período da 
manhã. No final, foi totalizado um esforço amostral de 360 armadilhas para toda a 
campanha. 

Foto 3.05 – Armadilhas Sherman Utilizadas na Captura dos Pequenos Mamíferos Não 
Voadores 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Além das armadilhas Sherman, em cada transecto foram instaladas duas armadilhas de 
barreira e queda (pitfall trap), as quais consistem em baldes de 45 litros enterrados com a 
abertura ao nível do solo e interligados por uma lona, a qual objetiva direcionar os animais 
aos baldes. Cada armadilha contou com cinco baldes, distantes entre si em 10 metros em 
uma linha paralela aos transectos. 

Médios e Grandes Mamíferos 

Para a caracterização da riqueza de médios e grandes mamíferos foram usadas três 
técnicas amostrais distintas: armadilhas fotográficas, censos diurnos em transectos lineares 
padronizados e busca ativa. Em cada fazenda foram instaladas duas armadilhas 
fotográficas, nos troncos de árvores (a cerca de 40 cm de altura do solo), distantes no 
mínimo 100 m uma da outra, mantidas ligadas durante sete dias. Atrativos odoríferos como 
frutas cítricas, ovos e sardinha foram utilizados para potencializar a eficiência amostral das 
armadilhas fotográficas (Foto 3.06).  

Transectos retilíneos de 500 m de extensão foram estabelecidos em cada uma das 
fazendas. Cada transecto foi percorrido por três dias, a uma velocidade média constante de 
1 km/h. Em complemento, foram realizadas buscas ativas aleatórias por registros diretos e 
indiretos (p.ex.: fezes, carcaças e pegadas) que permitissem a confirmação da presença das 
espécies de mamíferos nas áreas avaliadas (LANGE & MARGARIDO 1995).   

Por fim, para os quirópteros as coletas e capturas ocorreram mediante a instalação de oito 
redes de neblina (malha de 25 mm, e dimensão de 2,5 m de altura por 12 m de 
comprimento) por transecto, as quais permaneceram abertas durante cinco horas por noite, 
sendo armadas aproximadamente uma hora antes do anoitecer e inspecionadas em 
intervalos de 30 minutos (Straube & Bianconi, 2002; Peracchi & Nogueira, 2010). O esforço 
de coleta foi de duas noites por transecto) (Foto 3.06).  

O registro de alguns poucos indivíduos, em tão curto período de tempo amostral, não 
permite atestar a real densidade populacional das espécies em questão, uma vez que pode 
representar a passagem de animais jovens em deslocamento pela paisagem fragmentada 
na busca por locais apropriados para estabelecimento. Desta forma, o dado principal desta 
análise consiste na riqueza específica por área e total.  

Foto 3.06 – Instalação de Armadilhas para Levantamento Mastofaunístico na APA do 
Rio Batalha 

  
Legenda: (A): Instalação de armadilhas fotográficas; (B): Instalação de redes de neblina.  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

3.2.2.3 – Método para Caracterização da Avifauna 

A amostragem da avifauna foi realizada mediante três metodologias complementares: 
Pontos de Escuta; Contagens por Transecção; Captura com Redes Ornitológicas. 

A B 
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 Pontos de Escuta 

A amostragem auditivo-visual por pontos de escuta ocorreu no período matutino no interior 
de cada remanescente florestal, sendo as amostras distribuídas em 10 (dez) pontos fixos, 
distantes cerca de 200m entre si. O período de amostragem em cada um desses pontos foi 
de 10 minutos. Em cada ponto o consultor anotou tudo o que era visualizado e ouvido, e 
concomitantemente foram realizadas gravações para posterior identificação. 

Desta forma, foi empregado um esforço amostral de aproximadamente 12 horas somando o 
tempo de todos os pontos de escuta realizados nos sete fragmentos florestais (10 pontos * 
10 minutos * 7 dias = 700min = 11,67h). 

 Contagens por Transecção 

Esse método consistiu em registrar todas as espécies vistas e/ou ouvidas enquanto o 
observador percorreu, a uma velocidade constante (~1 km/h), os trajetos previamente 
estabelecidos, como as estradas de acesso aos fragmentos de amostragem e o espaço de 
200m entre os pontos de escuta do método anterior (Bibby et al. 1999). Tais dados não 
foram utilizados para as análises quantitativas das assembleias de aves, mas apenas como 
complementação à lista geral de espécies. A observação das espécies foi realizada com 
auxílio de binóculo Nikon Monarch 8x42. Para a realização dos registros fotográficos foi 
utilizada uma câmera digital Canon Power Shot SX30IS e para o registro das vozes foi 
utilizado um gravador digital Sony PCM-D50.  

 Capturas com Redes Ornitológicas 

As amostragens com redes ornitológicas tiveram duração de sete dias, sendo um dia para 
cada fragmento. Esse método foi utilizado de maneira complementar aos registros por 
transecção e ponto de escuta, e foi aplicado no interior de ambientes florestais, visando à 
captura das espécies mais raras ou discretas. Para tanto, foram empregadas seis redes 
(2,5m x 15m x 25mm) por área de amostragem, em um esforço amostral de 1,35.103h.m² 
por remanescente florestal (Straube e Bianconi, 2002). As redes foram instaladas e abertas 
ao amanhecer (~6h00) e suas revisões foram realizadas em intervalos de 30 min. Os 
exemplares capturados foram identificados com auxílio de guias de campo (Sigrist, 2007; 
Ridgely et al., 2015), fotografados e logo após liberados no ambiente (Foto 3.07). 

Foto 3.07 – Captura com Redes Ornitológicas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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 Critérios e Análise dos Dados 

A ordenação taxonômica das espécies segue a proposta do Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (CBRO, 2015), assim como a condição de espécie rara, exótica e não descrita 
para a ciência. O status de conservação das espécies encontra-se em Silveira et al. (2009) e 
no Decreto Estadual Nº 60133/2014 para as aves ameaçadas de extinção no estado de São 
Paulo; na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2014) e na Red List of 
Threatened Speciesda International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2014) para 
aves globalmente ameaçadas. Foram consideradas as categorias: Vulnerável (VU); Em 
Perigo (EN) e Criticamente em Perigo (CR). Também foi considerada a categoria Quase 
Ameaçada (NT - Near Threatened), pois embora certas espécies não estejam 
necessariamente ameaçadas, elas podem se tornar em um futuro não muito distante, caso o 
atual curso de destruição de hábitat e fragmentação florestal continue. Espécies endêmicas 
do Cerrado baseiam-se em Silva (1997) e as da Mata Atlântica em Brooks et al. (1999) e 
Cordeiro (2001). O hábitat preferencial, bem como o local de forrageio utilizados por cada 
espécie, basearam-se em observações de campo e na literatura (Willis, 1979; Aleixo e 
Vielliard, 1995; Stotz et al. 1996), a saber: interior de florestas, borda florestal, brejos, 
campos naturais ou antrópicos, ambientes aquáticos (hábitats); sub-bosque florestal, solo 
florestal, copa, troncos e galhos, estrato baixo da vegetação e o espaço aéreo acima do 
dossel florestal (locais de forrageio). 

Dados secundários sobre a ocorrência de espécies na APA Municipal do Rio Batalha ou na 
região de entorno foram obtidos por revisão bibliográfica, incluindo dois Planos de Manejo 
(APA Municipal Água Parada e Estação Ecológica de Bauru) e uma dissertação de 
mestrado (Lucindo, 2011). 

A Sensibilidade a distúrbios é descrito de acordo com Stotz et al. (1996), os quais definiram 
três categorias quanto à vulnerabilidade das espécies à perturbação humana em seus 
hábitats: espécies com Alta, Média e Baixa sensibilidade à perturbação. Espécies com alta e 
média sensibilidade são consideradas ótimas indicadoras de qualidade ambiental. O 
reconhecimento de espécies com hábitos migratórios na região de estudo foi realizado com 
base nos trabalhos de Aleixo & Vielliard (1995) e Almeida et al. (1999). 

A curva de acumulação de espécies e respectiva estimativa de riqueza para os sete 
remanescentes florestais inventariados foram obtidas com auxílio do software EstimateS 
(Colwell, 2009), tendo como base 1000 aleatorizações da ordem das amostragens. O gráfico 
foi produzido no Microsoft Excel. O estimador não-paramétrico Chao1 foi escolhido como 
modelo teórico para a estimativa de riqueza de espécies em função de sua sensibilidade na 
detecção de espécies raras (Magurran, 2011). 

A fim de identificar um possível padrão na distribuição das espécies inventariadas ao longo 
dos remanescentes florestais, foi aplicada uma análise indireta de gradiente por meio de um 
Escalonamento Multidimensional não-Métrico (NMDS) do programa R (Development Core 
Team, 2009). Os remanescentes florestais foram representados por números e suas 
distâncias na ordenação produzida correspondem a similaridades ranqueadas da 
composição e abundância de suas espécies (método Bray-Curtis). Estas foram 
representadas em outro diagrama pelo sinal (+). 
Por fim, os remanescentes florestais foram comparados em termos do número de espécies 
indicadoras de qualidade ambiental, a saber: número de espécies florestais e número de 
espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção.  

3.2.2.4 – Método para Caracterização da Herpetofauna 
As amostragens da herpetofauna foram conduzidas mediante a procura ativa visual e 
auditiva limitada por tempo (diurna e noturna) (MARTINS & OLIVEIRA 1998). A primeira 
consiste no deslocamento a pé, lentamente, à procura de répteis e anfíbios em todos os 
microhábitats visualmente acessíveis, sendo inspecionadas tocas, troncos caídos, folhiço, 
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buracos, galhos, arbustos e árvores. Já a procura auditiva limita-se ao registro de anfíbios 
anuros, mas é realizada de forma simultânea com a procura ativa visual. Esta metodologia 
possibilita registrar cada indivíduo pela vocalização e identificar sítios reprodutivos, sem que 
necessariamente haja a visualização do espécime (Foto 3.08). 

Foto 3.08 – Localidades Onde Foram Realizadas Buscas Ativas Auditivas e Visuais 

  
Legenda: (A): Lagoa onde foram realizados alguns pontos de escuta e busca ativa visual (B): Margem esquerda 

do Rio Batalha durante a busca ativa.  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

As buscas foram efetuadas ao longo dos mesmos transectos de amostragem estabelecidos 
para a vegetação e para a mastofauna. Cada transecto foi percorrido por duas manhãs e 
duas noites. Os horários para esta atividade ocorreram entre as 8:00h e 12:00h e entre as 
16:00h e 23:00h. 
Além da busca ativa, em cada transecto foram instaladas duas armadilhas de barreira e 
queda (pitfall trap), as quais consistem em baldes de 45 litros enterrados com a abertura ao 
nível do solo e interligados por uma lona, a qual objetiva direcionar os animais aos baldes. 
Cada armadilha contou com cinco baldes, distantes entre si em 10 metros em uma linha 
paralela aos transectos (Foto 3.09). 

Foto 3.09 – Instalação de Armadilhas para Levantamento Herpetofaunístico na APA do 
Rio Batalha 

  
Legenda: (A): Pitfall; (B): Aspecto da vegetação nos fragmentos da APA.  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Como método complementar, foram realizadas também entrevistas com moradores e 
trabalhadores locais objetivando reconhecer as espécies comumente avistadas pela 
população local. Além disso, a lista das espécies de possível ocorrência na APA também foi 
conduzida mediante um levantamento bibliográfico de artigos científicos atualizados e 
relatórios técnicos em geral, dentre outras fontes. 

A B 

A B 
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3.2.2.5 – Método para Caracterização da Ictiofauna 

As amostragens quantitativas da ictiofauna foram realizadas utilizando arrasto de picaré, 
pesca elétrica, puçás de malhas 5 mm e lances de tarrafas (amostragem ativa) durante o dia 
em trechos de  cerca de 50 m de varredura. Nas amostras quantitativas com redes de 
emalhar de 10 metros de comprimento por 1,5 m de altura (amostragem passiva), com 
malhas variando de 1,5 a 6 cm entre nós adjacentes, as redes foram armadas no final da 
tarde e retiradas na manhã do dia seguinte, permanecendo na água por aproximadamente 
12 horas. A Foto 3.10 mostra a operação de cada equipamento utilizado nas coletas. 

As amostragens quantitativas ativas e passivas foram realizadas em todos os pontos de 
coleta estabelecidos, buscando investigar os diferentes hábitats representados em cada 
localidade e seguindo as características fisiográficas dos mesmos. 

Os peixes capturados foram acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados 
com indicação de sua procedência, data e armazenados em recipientes contendo solução 
de formalina a 10%. Posteriormente os espécimes foram separados por ponto e tipo de 
petrecho utilizado na captura. Os indivíduos capturados foram identificados até o menor 
nível taxonômico, utilizando-se da literatura específica e consulta a especialistas. A 
nomenclatura taxonômica utilizada obedeceu as regras zoológicas utilizadas por Reis et al. 
(2003) e pelos sites www.fishbase.org e research.calacademy.org. 

Foto 3.10 – Equipamentos de Coleta Utilizados para a Captura da Ictiofauna na APA do 
Rio Batalha, Abril de 2018 

  

 
Legenda: (A): Arrasto com rede de picaré de 10 m de comprimento e com malha de 0,5 mm; (B): Varredura com 

pesca elétrica utilizando puçás com malha de 0,5 mm; (C): Redes de emalhar de 10 a 15 m de 
comprimento e malhas entre 1,5 e 6 cm. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A captura por unidade de esforço (CPUE) foi avaliada através da relação entre a abundância 
dos peixes e a área do curso d’água amostrado, sendo o comprimento do trecho amostrado 
multiplicado pela largura do curso d’água. A CPUE foi estimada para indivíduos e biomassa 

A B 
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por 100 m2. Este cálculo foi realizado para a captura através da pesca elétrica. O número de 
indivíduos capturados por lance foi o que determinou a CPUE para as tarrafas.  

Para as redes de emalhar, a CPUE foi padronizada pelo número de indivíduos coletados 
pela área total das redes. Para os arrastos com picaré foi utilizada a área amostrada. 

Foi empregada a ferramenta da curva do coletor para verificar a eficiência da amostragem. 
A estimativa da riqueza total através das curvas de rarefação Chao 1 e 2 e JackKnife 1 e 2 
de primeira ordem (Smith & Gehard, 1984) utiliza-se do número de espécies distribuídas não 
parametricamente, em estações amostrais independentes sem reamostragem. Esta análise 
foi empregada para amostragem total (espécie/ponto). 

Para o cálculo da diversidade de espécies foram empregados os dados quantitativos de 
abundância encontrada nas amostragens. Foi utilizado o índice de diversidade de Shannon 
(Magurran, 1988) e calculada a equitabilidade J’ (Pielou, 1984), que demonstra a proporção 
do número de indivíduos distribuídos pelas espécies. A dominância de Simpson representa 
o inverso da diversidade relacionada tanto à Shannon quanto à Pielou. Assim, a 
equitabilidade mostra o grau de uniformidade ou o grau de dominância das espécies. 

Para verificar a similaridade da riqueza observada entre as estações amostrais, foi realizado 
agrupamento hierárquico baseado no coeficiente de Bray Curtis, calculado a partir dos 
índices de diversidade totais por locais de amostragem (Pielou, 1984). 

3.3 – MEIO SOCIOECONÔMICO 

A base metodológica caracterizou-se em pesquisa de caráter quali-quantitativo, com 
enfoque participativo, a fim de possibilitar a compreensão adequada da realidade local 
(GERHARDT, T. E.; SILVEIRA D. T., 2009). A obtenção dos dados ocorreu mediante dois 
processos: a coleta de dados secundários e coleta de dados primários. 

3.3.1 – Coleta de Dados Secundários 

O levantamento de dados secundários teve como objetivo caracterizar e identificar, quando 
possível, por meio da sistematização de dados demográficos e socioeconômicos, o modo de 
ocupação e as atividades econômicas, bem como a influência das políticas públicas na 
relação entre a sociedade local e o meio ambiente.  

As informações foram obtidas por meio da consulta a fontes estatísticas oficiais (federais, 
estaduais e municipais), como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE),  Plano Diretor do Município de 
Bauru (Bauru, 2006) entre outros, bem como também revisão de estudos já existentes e 
análise de documentos. Foram privilegiadas fontes que permitiram análises comparativas e 
dados mais recentes.  

3.3.2 – Coleta de Dados Primários 

O levantamento de dados primários, por sua vez, utilizou os métodos de entrevista 
semiestruturada e reuniões com atores locais, que são instrumentos da metodologia do 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP). O DRP é um conjunto de técnicas e ferramentas que 
permite a participação comunitária no processo de gerenciamento e planejamento do próprio 
desenvolvimento. Com efeito, os participantes podem compartilhar experiências, 
conhecimentos, informações e expectativas quanto à realidade local, as quais podem 
subsidiar as ações e estratégias futuras desejadas (VERDEJO, 2010). 

O método de entrevista semiestruturada e reunião com atores locais garante uma 
abordagem sistêmica tanto para o levantamento dos dados e informações quanto para a 
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consulta sobre a percepção da população em relação à Área de Preservação Ambiental 
(APA) Rio Batalha (GERHARDT, T. E.; SILVEIRA D. T., 2009). Além de permitir também, a 
triangulação das informações que ocorre a partir da realização das mesmas perguntas a 
diferentes atores sociais, obtendo-se respostas complementares e corrigindo eventuais 
equívocos. O questionário é elaborado com perguntas discursivas e de múltipla escolha o 
que permite maior flexibilidade nas respostas e análise qualitativa da realidade a partir da 
visão do entrevistado. É usualmente aplicado individualmente ou, dependendo do caso, em 
grupo, no caso das reuniões. 

As entrevistas foram realizadas com representantes do poder público, secretarias 
municipais, sociedade civil, sindicatos, associações, proprietários de estabelecimentos 
rurais, e ainda, informantes qualificados de comunidades rurais, a saber: moradores antigos, 
e presidentes e/ou representante de associações comunitárias. (Foto 3.11). O levantamento 
de dados primários no municio de Bauru ocorreu entre os dias 26/02/2018 até 02/03/2018 e 
visitou 20 instituições, 2 comunidades rurais e 4 proprietários rurais, alcançando 39 pessoas 
entrevistadas. 

Foto 3.11 – Momentos das Entrevistas e Reuniões Realizadas Durante o Levantamento 
Socioeconômico no Município de Bauru, 2018 

  

  
Legenda: (A): Entrevista com representante da Secretaria Municipal de Administração Regional; (B): Entrevista 

com Proprietário Rural; (C): Reunião com atores locais da comunidade Tibiriçá; (D): Reunião com atores 
locais da comunidade Águas Virtuosas.  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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4 – DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

Nesta seção é apresentado o Diagnóstico Socioambiental da Área de Proteção Ambiental 
Municipal do Rio Batalha, que foi realizado mediante estudos de diferentes áreas e 
especialidades de conhecimento e fundamentado em dados e conhecimentos pré-existentes 
sobre a região, a partir do levantamento de secundários e também em dados primários, 
obtidos em campo. 

4.1 – MEIO FÍSICO 

Este item consiste no diagnóstico do meio físico da APA Municipal Rio Batalha. Neste são 
detalhados os componentes ambientais: clima e meteorologia; geologia; geomorfologia; 
recursos hídricos e solos. O conhecimento sobre o meio físico contribui para a determinação 
de áreas vulneráveis e fornece subsídios para desenvolver programas para atingir os 
objetivos de criação da presente unidade de conservação. 

Alguns estudos prévios do município de Bauru também contam com um levantamento do 
meio físico, como o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do 
Cerrado, o Plano Diretor de Água e o Plano Municipal de Saneamento Básico, contribuindo 
como base para a elaboração do presente estudo. Além dos estudos citados há o Plano de 
Manejo da APA Água Parada, contígua à APA Municipal Rio Batalha, elaborado em 2010.  

Ainda esta sendo elaborado pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo o Plano de 
Manejo da APA Estadual Rio Batalha, unidade que está totalmente sobreposta a APA 
Municipal. O Plano de Manejo da APA Estadual encontra-se no momento na etapa das 
consultas públicas, as quais pretendem ampliar as discussões sobre o Plano de Manejo e 
possibilitar a coleta de contribuições dos cidadãos para subsidiar a tomada de decisões da 
Instituição sobre o Diagnóstico, Zoneamento e Programas que irão definir as normas e 
diretrizes do Plano de Manejo da APA Estadual Rio Batalha.  

Para a análise das características naturais da APA, optou-se por contemplar não somente 
seus limites legais, mas também o seu entorno e mesmo o contexto regional, uma vez que 
todos os processos do meio físico são desenvolvidos de forma contínua e integrados. 

4.1.1 – Clima e Meteorologia 

O modelo de classificação proposto por Köppen foi desenvolvido entre 1900 e 1936 e 
abrange cinco grupos principais, subdivididos com base na distribuição sazonal da 
precipitação e nas características da temperatura. Tal combinação permite a composição de 
24 diferentes tipos climáticos e constitui o sistema de classificação climática mais difundido 
no Brasil. 

O estado de São Paulo, segundo Alvarez et al (2013), possui seis tipos diferentes de clima 
(Figura 4.01). A região do estado na qual o município de Bauru está inserido, é caracterizada 
pelo clima Cfa, caracterizado por verões quentes, com temperaturas superiores a 22ºC no 
verão e com mais de 30 mm de chuva no mês mais seco.  
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Figura 4.01 – Caracterização do Clima no Município de Bauru 

 

Fonte: IPEF (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 2018 

 Precipitação 

A Figura 4.02 apresenta os dados de Precipitação Acumulada Média Mensal para o período 
histórico no município de Bauru. Pode-se observar que o período com maiores índices 
médios de precipitação ocorreu entre os meses de novembro e janeiro, sendo este o mês 
que apresenta maior volume acumulado (2.313,8 mm), acumulando 21% da precipitação 
média (257,1 mm). Já o mês com menor volume é julho, com 223,2 mm acumulados, o que 
representa 4,8% da média do período. Com isso, pode-se concluir que os menores índices de 
precipitação ocorrem durante o inverno. 

Bauru encontra-se sob uma região de influência da Frente Tropical Atlântica. Outra 
característica da região são as chamadas chuvas tropicais, conhecidas por sua alta 
intensidade e curta duração. Estas ocorrem principalmente no período de final de tarde e 
inicio da noite, devido ao aquecimento ocorrido durante o dia, e geralmente são poucas nos 
meses de outono e inverno.  

No que diz respeito aos valores acumulados anuais de precipitação nota-se que há variações 
significativas durante o período analisado. A precipitação acumulada anual média para a 
série histórica 2008-2017 é de 1.118,1 mm. O ano com maior e menor precipitação 
acumulada registrada foi 2011 (1.409,8 mm) e 2009 (484,4 mm) respectivamente. Ambos 
estão destacados na Figura 4.03.  
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Figura 4.02 – Precipitação Acumulada e Média Mensal  

 
Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.03 – Precipitação Anual Acumulada  

 
Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Temperatura 

Pela Figura 4.04, os meses mais quentes estão ocorrem de outubro a março. Durante o 
período avaliado, a temperatura média mensal oscilou de 19 ºC (junho) a 25,3 ºC (fevereiro), 
uma variação de 6,3 ºC. Considerando os valores máximos médios, fevereiro é o mais 
quente (30,9 ºC) enquanto que o mais frio foi julho (13,7 ºC).  
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Quando se relaciona a temperatura com a precipitação, observa-se que durante os meses 
mais frios há redução também dos volumes de chuva, o que caracteriza outono/inverno mais 
seco e primavera/verão mais chuvosos na região. 

Pelos dados, a variação entre os anos identificados como mais quente (2014 e 2015) e mais 
frio (2009) foi pequena, de apenas 1,7 ºC (Figura 4.05).  

Figura 4.04 – Temperatura Média Mensal  

 
Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.05 – Temperaturas Máximas e Mínimas Médias Anuais  

 
Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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 Ventos 

A Figura 4.06 apresenta os dados de velocidade média e máxima mensal no período 
histórico de 2008 a 2017 para a estação de monitoramento localizada em Bauru. Observa-
se que nos meses de setembro e outubro foram registrados os maiores valores máximos 
com 2,90 m/s e 2,87 m/s, respectivamente. Quando se compara os anos, tem-se 2010 (1,8 
m/s) com maior 2015 (1,1 m/s) com menor velocidade registrada para a região (Figura 4.07).  

Figura 4.06 – Velocidade Máxima e Média Mensal do Vento 

 
Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.07 – Velocidade Média Anual do Vento  

 
Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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 Umidade Relativa  

A umidade relativa do ar apresenta uma tendência diária inversa à da temperatura do ar. 
Isso ocorre porque a umidade relativa do ar é inversamente proporcional à pressão de 
saturação de vapor, onde por sua vez é diretamente proporcional à temperatura. O curso 
anual da umidade relativa do ar acompanha o da cobertura do céu (quantidade de 
nebulosidade) e a distribuição anual da precipitação. 

O período compreendido entre janeiro e junho são os que apresentam os maiores valores 
médios de UR, variando entre 65,6% em fevereiro e 68,7% em março. Agosto (47,6%) é o 
mês com menor índice de UR da série histórica (Figura 4.08).  

Figura 4.08 – Umidade Relativa  

 

Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

No que se refere às médias anuais de Umidade Relativa, e nota-se que a variação da média 
é baixa, tendo seu valor máximo atingido em 2012 (87,3%) e seu valor mínimo (26,2%) em 
2017 (Figura 4.09). 
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Figura 4.09 – Umidade Relativa Anual  

 
Fonte: INMET (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.1.2 – Geologia 

O território brasileiro ocupa a parte principal da Plataforma Sul-Americana, cuja composição 
complexa e variada retrata a história policíclica de seu embasamento, do Paleoarqueano 
(cerca de 3,5 Ga AP) ao Eo-Ordoviciano (cerca de 0,50–0,48 Ga AP) (Bizzi et al., 2003). A 
partir do Ordoviciano foram desenvolvidos sobre o embasamento de rochas magmáticas e 
metamórficas os estágios das coberturas fanerozoicos, representadas principalmente pela 
formação das unidades sedimentares e vulcânicas. 

Bizzi et al. (2003) informam que, por motivos de ordem expositiva da geologia de um país de 
dimensões continentais, foi aplicado para o Brasil o conceito de províncias estruturais, 
definidas com base no caráter geologicamente bem definido (falhas e zonas de falhas, 
frontes metamórficos, zonas de antepaís, limites erosionais de áreas sedimentares) e limites 
arbitrários/convencionais. 

O Brasil é atualmente dividido pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM em 15 províncias 
estruturais (Figura 4.10). O estado de São Paulo está incluído no contexto de três grandes 
províncias: Tocantins, Mantiqueira e Paraná. 
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Figura 4.10 – Províncias Estruturais Brasileiras. Em Destaque a Localização da APA Municipal 
do Rio Batalha no Contexto da Província Paraná 

 
Fonte: Brizzi et al., 2003. Adaptado por STCP Engenharia de Projetos, 2018. 

A Província Paraná compreende a três áreas de sedimentação independentes, separadas 
por profundas discordâncias: a Bacia do Paraná, a Bacia da Serra Geral e a Bacia Bauru, na 
qual a APA Municipal do Rio Batalha está inserida integralmente. 

 Bacia Bauru  

A Bacia Bauru foi designada por Fernandes e Coimbra (1998) e possui 370.000 km2, sendo 
composta por substratos de rochas vulcânicas da Formação da Serra Geral. Abrange o 
oeste do estado de São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e o Triângulo 
Mineiro. Ainda segundo os autores, os 300 m de espessura máxima das rochas 
sedimentares compõem duas unidades, os Grupos Caiuá e Bauru.   

A bacia sedimentar Bauru apresenta formato alongado na direção aproximada norte e abriga 
rochas argilo-arenosas na base, gradando essencialmente para arenosas e conglomeráticas 
no topo, com espessura máxima preservada de quase 250 m na região de Marília no estado 
de São Paulo. Segundo Batezelli et al (2006), os limites da Bacia são basicamente erosivos 
e/ou tectônicos, sendo os processos erosivos relacionados ao evento de reestruturação 
tectônica terciária, marcado em sua borda oriental pelo levantamento da Serra do Mar e 
Soerguimento Alto Paranaíba. 
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A sedimentação na Bacia Bauru ocorreu em condições semiáridas, mais úmidas nas 
margens e desérticas no seu interior. De acordo com Milani et al (2007), o avanço da 
sedimentação levou ao soterramento progressivo do substrato basáltico por extensa 
camada de lençóis de areia, com pequenas dunas e lamitos, este último proveniente de 
loesse retido em baixios eventualmente úmido-aquosos. 

Grupo Bauru 

Inserida na Bacia Bauru, a APA Municipal do rio Batalha ocorre territorialmente em sua 
totalidade no Grupo Bauru, com dominância das formações Marília e Adamantina (Vale do 
Rio do Peixe).  

O Grupo Bauru foi assentado a partir do final do neocretáceo, após atividades vulcânicas 
sobre basaltos da Formação Serra Geral, diferenciando-se pela sua discordância (não 
conformidade) (Fernandes, 2004). É composto, segundo Soares et al. (1980), pelas 
formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. No entanto, Fernandes indicou 
outras divisões para a Bacia Bauru, chegando em 1998, na seguinte configuração: Caiuá 
(rio Paraná, Goio Erê e Santo Anastácio) e Bauru (Vale do Peixe, Araçatuba, São José do 
Rio Preto, Presidente Prudente, Marília e Uberaba) (Fernandes, 1998 e Fernandes, 2004). 

Tratam-se de depósitos arenosos, com predominância de sedimentos finos a muito finos, de 
cor que variam do creme ao vermelho de seleção moderada a boa, camadas de lamitos e 
siltitos, associados a Formação Adamantina (Soares et al., 1980 e/ou Formação Vale do Rio 
do Peixe (Fernandes, 1998). Corresponde a depósitos de trato de sistemas de clima 
semiárido, formado por leques aluviais marginais, lençóis de areia atravessados por 
sistemas fluviais efêmeros e zona endorréica paludial. 

Formação Adamantina/Vale do Rio do Peixe e Formação Marília 

No contexto geológico, o município de Bauru, bem como a APA Municipal do Rio Batalha, 
estão em locais de ocorrência das formações Adamantina (Vale do Rio do Peixe) e Marília 
(Tabela 4.01 e Figura 4.11). 

Tabela 4.01 – Áreas (em ha) das Unidades e Formações Geológicas na APA Municipal 
do Rio Batalha 

FORMAÇÃO ÁREA (ha) (%) 

Formação Marília 3.402,43 22,48 

Formação Adamantina (Vale do Rio do Peixe) 11.734,68 77,52 

Total Geral 15.137,11 100 

CPRM (2006). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Formação Adamantina (Vale do Rio do Peixe) 

Pela Figura 4.11 é evidente que a Formação Adamantina/Vale do Rio do Peixe corresponde 
a unidade de maior extensão da APA, correspondendo à 77,52% da área total.   

A formação Adamantina é caracterizada pela presença de bancos de arenitos de granulação 
muito fina a fina e coloração alaranjada, de estratificação cruzada e intercalação com 
bancos de lamitos, siltitos e arenitos lamíticos (Soares et al., 1980 e Silva et al., 2003). 
Trata-se de uma Formação correspondente a depósitos essencialmente eólicos, 
acumulados em extensas áreas planas, na forma de lençóis de areia e campos de dunas 
baixas, associados com depósitos de loesse, provavelmente, os lamitos, que ocorrem 
intercalados fixados em depressões, em corpos aquosos rasos e efêmeros, criados em 
períodos de elevação do nível freático (Milano et al, 2007). 

Segundo Mendonça e Gutierre (2000), a ocorrência da Formação é observada em vasta 
extensão do oeste do Estado de São Paulo e em praticamente toda a área do Grupo Bauru, 
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sendo recoberta parcialmente pela formação Marília na região centro-oriental da Bacia 
Bauru (Silva et al., 2003). É uma formação caracterizada por depósito arenoso acanalado e 
terminações ocasionais em sedimento pelítico, indicando uma sedimentação fluvial em 
canais meandrantes, deficiente em produto silto-argiloso (Silva et al., 2003).  

Figura 4.11 – Geologia da APA Municipal Rio Batalha 

 
Fonte: CPRM SP (2006). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Formação Marília 

A Formação Marília ocorre em menor proporção na área da APA Municipal Rio Batalha, 
representando apenas 22,48% da área total. É observada sua ocorrência na porção 
sudoeste da APA e próximo à divisa com a Bacia Água Parada. 

A formação Marília ocorre em superfície e é composta por arenitos grosseiros a 
conglomerados, com teor de matriz variável, ricos em feldspato, minerais instáveis e 
pesados e raras camadas descontínuas de lamitos vermelhos e calcários (Soares et al., 
1980 e Silva et al., 2003). 

A unidade possui em subsuperfície formatos lineares e serrilhados, indicando a ocorrência 
de depósitos dominantemente arenosos, sendo intercalado por material pelítico e baixo 
conteúdo argiloso (Silva et al., 2003). Além disso, apresenta conformidade com as 
inferências de um ambiente deposicional em leque aluvial (Soares et al., 1980 e Silva et al., 
2003). 

De acordo com Fernandes (2004), a formação Marília é constituída por três elementos: 
Serra da Galga, Ponte Alta e Echaporã. O estado de São Paulo é composto somente pela 
formação Marília Echaporã, formado por estratos tabulares de aspecto maciço, limitados por 
superfícies planas suborizontais, com espessura média de 1metro, chegando a 2,5 metros 
(Fernandes, 2004). 

A componente Echaporã é correspondente a partes mais distantes de leques aluviais, 
acumuladas por fluxos em lençol e intercala depósitos de pavimentos detríticos de deflação 
e calcretes pedogenéticos (Fernandes, 2004). 

 Mineração e Processos Minerários 

O órgão responsável no Brasil para a concessão de pesquisa, prospecção e lavra de bens 
minerais é o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Por meio de consulta ao 
Sistema de Informações Geográficas da Mineração - SIGMINE do DNPM indicou a 
existência de dois títulos minerários no interior da APA Municipal do Rio Batalha associados 
à água mineral (Tabela 4.02 e Figura 4.12).   

Tabela 4.02 – Processos de Concessão de Lavra Identificados na APA Municipal do 
Rio Batalha 

N° PROCESSO FASE ATUAL SUBSTÂNCIA 

821310/2001 Concessão de Lavra Água Mineral 

820700/2005 Concessão de Lavra Água Mineral 

Fonte: DNPM (2018). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018)  

O marco normativo que rege o Código de Aguas Minerais, incluindo as autorizações de 
lavra, é o Decreto-Lei nº 7.841 de 8 de agosto de 1945.  
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Figura 4.12 – Distribuição de Títulos Minerários na APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: DNPM (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O processo DNPM 821310/2001 é de domínio de Mineralba Comércio e Distribuição de 
Água Mineral Ltda e último evento registrado em março de 2018, consta a inserção de um 
documento diverso para a solicitação de Concessão de Lavra. Quanto ao DNPM 
820700/2005 é de domínio das Águas do Canto Comércio de Produtos Minerais Ltda e 
último evento registrado em março de 2018 solicita a Concessão de Lavra por meio da 
Imissão de Posse Requerida. 
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4.1.3 – Geomorfologia 

No contexto geomorfológico, a APA Municipal Rio Batalha está inserida na morfoestrutura 
Bacia Sedimentar do Paraná (Bacia Bauru) e na morfoescultural Planalto Ocidental Paulista, 
Unidade Planalto Central Ocidental. Também é constatada a ocorrência de Planícies 
Fluviais, especificamente relacionadas ao Córrego Água do Paiol e Rio Batalha, porém com 
pouca representatividade no contexto (Tabela 4.03 e Figura 4.13). Quanto à classificação 
geomorfologia, ocorrem na área as Unidades Colinas Amplas e Colinas Baixas, sendo mais 
evidente a primeira, estendendo por 67,38 % da área total (Tabela 4.03 e Figura 4.14).  

Tabela 4.03 – Áreas (em ha) das Unidades e Subunidades Morfoesculturais e 
Declividades na APA Municipal do Rio Batalha 

CONTEXTO ÁREA (ha) (%) 

BACIA DO PARANÁ   

Planalto Central Ocidental 14.843,13 96,19 

Planícies Fluviais 293,97 1,91 

Córrego Água do Paiol 55,40 0,36 

Rio Batalha 238,57 1,55 

Subtotal 15.431,07 - 

GEOMORFOLOGIA   

Colinas Médias 4.937,97 32,62 

Colinas Amplas 10.199,11 67,38 

Subtotal 15.137,09  

DECLIVIDADE   

0 a 3% (Plano) 973,67  6,43 

3% a 8% (Suave Ondulado) 5.420,98  35,81 

8% a 20% (Ondulado) 8.338,28  55,09 

20% a 45% (Forte Ondulado) 402,88  2,66 

45% a 75% (Montanhoso) 1,29  0,01 

Subtotal 15.137,10  

Fonte: Geomorfologia CPRM (2008). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Na Unidade Colinas Amplas predominam interflúvios com área superior a 4 km², constituída 
de topos extensos e aplainados, vertentes com perfil retilíneos a convexos. Compõe vales 
abertos com planícies interiores restritas. A drenagem de baixa densidade é composta por 
canais perenes e temporários, podendo ocorrer presença eventual de lagoas perenes ou 
intermitentes.  

A Unidade Colinas Médias, concentradas nas regiões Sudeste, Sudoeste e Norte da APA, há 
o predominio de interflivios com áreas entre 1 a 4 km2, topos aplainados, vertentes com 
perfis convexos a retilineos. A drenagem é de média a baixa densidade, apresenta padrão 
subretangular, compredominio de vales abertos a fechados.   

Em relação à declividade, a APA Municipal do Rio Batalha apresenta um predomínio de 
declividades onduladas, entre 8% e 20% (55% da área), espalhadas por todo o seu território 
(Figura 4.15). Declividades inferiores a 8% equivalentes a declividades planas e pouco 
onduladas correspondem juntas a 42,24% da área total da UC. Já as declividades forte 
onduladas e montanhosas respondem por 2,67% de toda a extensão da APA, sendo a 
ocorrência da primeira observada na parte sudeste da UC, próximo a rodovias ou ruas 
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pavimentadas. Declividade montanhosa (sensu RAMALHO-FILHO & BEEK, 1995) é 
observada somente na parte centro-sul, próximo ao rio Água do Cedro (0,01% da APA).  

No que diz respeito aos dados altimétricos obtidos a partir do modelo SRTM, na APA 
Municipal do Rio Batalha a cota máxima é de 726 m e a mínima de 414 m, (Figura 4.16 e 
4.17). As menores cotas altimétricas acompanham os cursos d’água principais enquanto que 
as maiores são observadas principalmente entre os interflúvios, sendo bem marcada no 
limite entre as Bacias Hidrográficas Água para e Bauru. 

Figura 4.13 – Compartimentação da APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: FUNCATE (2016). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  
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Figura 4.14 – Geomorfologia da APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2008). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  
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Figura 4.15 – Declividade na APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: SRTM/USGS (NI). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 4.16 – Hipsometria na APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: SRTM/USGS (NI). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018) 
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Figura 4.17 – Altimetria na APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: SRTM/USGS (NI). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.1.4 – Obras de Engenharia 

Para o levantamento e identificação das obras de engenharia no contexto da APA, foram 
analisadas de imagem de satélite de alta resolução (Google Earth) sendo exportado para o 
ARCGis. 
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Observa-se que torres de transmissão são as obras com maior ocorrência, seguido por 
tanques ou represas de água em pequenas proporções (Figura 4.18 e Tabela 4.04).  

Figura 4.18 – Obras de Engenharia na APA Municipal do Rio Batalha 

 

Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos 
Ltda. (2018). 
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Tabela 4.04 – Obras de Engenharia Identificadas na APA Municipal do Rio Batalha 

OBRAS DE ENGENHARIA QUANTIDADE (un) 

Torre de LT 99 

Represa/Tanque 65 

Passagem em nível c/ Ferrovia 8 

Ponte de estrada de terra 7 

Rótula 7 

Viaduto sobre rodovia 5 

Trevo 4 

Passagem sob Rodovia 4 

Passagem de gado sob rodovia 2 

Pátio Ferroviário 2 

Duto/Passarela sobre ferrovia 1 

Estação Ferroviária – Vale de Palmas 1 

Passarela 1 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  

4.1.5 – Recursos Hídricos 

O item ora apresentado consiste no diagnóstico dos recursos hídricos da APA Municipal do Rio 
Batalha, localizado no estado de São Paulo. São aqui detalhados os aspectos hidrológicos das 
águas superficiais e subterrâneas da região onde está localizada a APA. 

4.1.5.1 – Águas Superficiais 

4.1.5.1.1 – Região Hidrográfica 

O PNRH realiza o planejamento e a gestão dos recursos hídricos no Brasil, a partir da Divisão 
Hidrográfica Nacional (DHN), composta por 12 Regiões Hidrográficas (Figura 4.19) que 
representam um conjunto de bacias hidrográficas com similaridades ambientais, sociais e 
econômicas. Essa divisão foi estabelecida pela Resolução nº 32/2003 do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (SRH, 2006). 

A APA do Rio Batalha se insere na Região Hidrográfica do Paraná (Figura 4.20). Segundo o 
Documento Básico de Referência do Plano Nacional de Recursos Hídricos (DBR-PNRH, 
2005) apud MMA (2006), essa região ocupa uma área de 879.860 km², o equivalente a 
10,3% do território nacional, e é considerada a terceira região hidrográfica mais extensa do 
país, atrás da Amazônica e Tocantins-Araguaia. 

A Região Hidrográfica do Paraná abrange um total de sete estados brasileiros – São Paulo 
(24%), Paraná (20,9%), Mato Grosso do Sul (19,3%), Minas Gerais (18%), Goiás (16,1%), 
Santa Catarina (1,2%) e Distrito Federal (0,4%). 

Trata-se da região que apresenta o maior desenvolvimento econômico do País, com 
aproximadamente 45% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Não obstante, a Região 
Hidrográfica do Paraná apresenta um variado parque industrial e agropecuário, onde 
grandes centros urbanos, como São Paulo e Curitiba, representam uma determinada 
pressão sobre a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. 
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Figura 4.19 – Divisão Hidrográfica Nacional 

 
Fonte: ANA (2007). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Os principais rios são o Paraná, Paranapanema, Iguaçu, Tietê, Paranaíba e o Grande. O rio 
Paraná, principal rio desta Região Hidrográfica, possui 2.570 quilômetros de extensão até a 
sua foz no rio da Prata, contudo, se somados aos 1.170 km do Paranaíba, totalizam 3.740 
km, sendo o terceiro rio mais extenso das Américas. 

O rio Paraná nasce na confluência dos rios Grande e Paranaíba, divisa entre os estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Possui grandes rios afluentes na margem 
esquerda – rios Tietê, Paranapanema e Iguaçu – e os rios Suruí, Verde e Pardo na margem 
direita. 
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Figura 4.20 – Região Hidrográfica do Paraná 

 
Fonte: Diagnóstico Ambiental de Recursos Hídricos (2008). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(2018). 

A Região Hidrográfica do Paraná apresenta a terceira maior vazão média do país com 
11.453 m³/s, o que representa 6,4% de todas as regiões, menor apenas que a região 
Amazônica e Tocantins-Araguaia. Contudo, a vazão Q95

1, de 4.647 m3/s (5,4% do total do 

                                                
1
 Q95 (m³/s): vazão com permanência de 95% do tempo, utilizada como indicador da vazão mínima do rio. 
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país), é a segunda maior, perdendo apenas para a Região Hidrográfica Amazônica (Tabela 
4.05). A vazão específica média, representada por q (l.s.km²)2, é de 13,1 l/s.km², 38,09% 
inferior à média nacional (21,0 l/s.km2) (ANA; PNRH, 2005). 

Tabela 4.05 – Dados de Vazão da Região Hidrográfica do Paraná 

LOCAL ÁREA (KM²) QM (m³/s) Q95 (m³/s) q (l/s.km²) 

RH-PR 879.873 11.453 4.647 13,1 

Brasil 8.532.772 179.433 85.495 21,0 

Fonte: ANA (2005a) e PNRH-DBR (2005). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), em função do desenvolvimento 
da economia, a Região Hidrográfica do Paraná possui a maior demanda por recursos 
hídricos do País, equivalente a 736 m³/s, que corresponde a 31% da demanda nacional. 
Entre a demanda total supracitada, 42% são consumidos pela irrigação, atividade que mais 
demanda recursos hídricos, seguida pelo abastecimento industrial (27%). 

4.1.5.1.2 – Unidade Hidrográfica Tietê ‘’Sub 1’’ 

A Região Hidrográfica do Paraná é dividida em seis Unidades Hidrográficas, intituladas de 
‘’sub 1’’, a saber: Paraná, Paranaíba, Grande, Paranapanema, Tietê e Iguaçu. As seis 
Unidades Hidrográficas ‘’sub 1’’, por sua vez, são subdivididas em 53 unidades menores 
denominadas de ‘’sub 2’’. 

A APA do Rio Batalha está inserida na Unidade Hidrográfica do Tietê ‘’sub 1’’, que possui 
71.940 km² de área, representando 8,2% da Região Hidrográfica do Paraná (Tabela 4.06). 

Tabela 4.06 – Unidades Hidrográficas ‘’Sub 1’’ da Região Hidrográfica do Paraná e 
suas Áreas (km²) 

UNIDADE HIDROGRÁFICA (sub 1) ÁREA (KM²) % DA RH-PARANÁ 

Paraná 272.410 31,0 

Paranaíba 222.767 25,4 

Grande 143.173 16,3 

Paranapanema 101.544 11,6 

Tietê 71.940 8,2 

Iguaçu 65.558 7,5 

RH-Paraná 879.873 100 

Fonte: PNRH-DBR (2005) apud MMA (2006). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A Tabela 4.07 apresenta os dados de demanda hídrica da Unidade Hidrográfica do Tietê, em 
relação à Região Hidrográfica do Paraná. 

  

                                                
2
 q (l/s.km²): vazão por unidade de área. É a relação entre a vazão em uma seção e a área da bacia na mesma seção, 

geralmente expressa em l/s.km² (IGAM, 2008 apud ANA, 2014). 
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Tabela 4.07 – Demanda de Água na Unidade Hidrográfica do Tietê, em m³/s e em %, 
por tipo de Uso Consuntivo 

LOCAL UNIDADE URBANA RURAL ANIMAL INDUSTRIAL IRRIGAÇÃO TOTAL 

Tietê 
m³/s 91,63 2,69 2,57 107,65 20,44 224,98 

(%) 40,73 1,19 1,14 47,85 9,09 100 

RH-Paraná 
m³/s 158,62 7,86 33,78 158,70 109,86 468,83 

(%) 33,83 1,68 7,21 33,85 23,43 100 

Fonte: PNRH (2005) apud- SRH (2006). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Destaque para os usos consuntivos da água realizado pelo setor industrial instalado na 
Unidade Hidrográfica do Tietê, de 107,65 m³/s (47,85%), e ao uso urbano, de 91,63 m³/s 
(40,73%). Mediante estes dados é possível afirmar que é extremamente importante que 
Estados e Municípios inseridos na Unidade do Tietê fiscalizem os lançamentos de efluentes 
industriais, por meio de concessão de outorgas e processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos industriais. 

4.1.5.1.3 – Unidade Hidrográfica do Tietê 5 ‘’Sub 2’’ 

A Unidade Hidrográfica do Tietê ‘’sub 1’’, que possui área total de 71.940 km², está dividida 
em seis Unidades Hidrográficas ‘’sub 2’’, são elas: Tietê 01, Tietê 02, Tietê 03, Tietê 04, Tietê 
05 e Tietê 06 (Tabela 4.08). A Unidade Hidrográfica do Tietê 05 possui área de 13.043 km². 
Os principais rios da Tietê 5 são: Tietê, Batalha, Dourado e São Lourenço. 

Tabela 4.08 – Unidades Hidrográficas ‘’Sub 2’’ da Unidade Hidrográfica do Tietê ‘’sub 
1’’e suas Áreas (km²) 

UNIDADE HIDROGRÁFICA 
‘’Sub 2’’ 

ÁREA (KM²) PRINCIPAIS RIOS 

Tietê 01 15.056 
SP: Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Corumbataí; 
SP/MG: Jaguari,Camanducaia, Atibaia 

Tietê 02 5.836 
SP: Tietê, Pinheiros, Tamanduateí e outros do Alto 

Tietê 

Tietê 03 12.115 SP: Tietê, Sorocaba, Sarapuí 

Tietê 04 11.834 SP: Tietê, Jacaré-Guaçu, Jacaré-Pepira, Jaú 

Tietê 05 13.043 SP: Tietê, Batalha, Dourado, São Lourenço 

Tietê 06 14.054 SP: Tietê 

Tietê 71.940 - 

Fonte: PNRH-DBR (2005). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A Tabela 4.09 apresenta os dados de demanda hídrica da Unidade Hidrográfica do Tietê, em 
relação a cada tipo de consumo. 
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Tabela 4.09 – Demanda de Água na Unidade Hidrográfica do Tietê 5, em m³/s e em %, 
por tipo de Uso Consuntivo 

LOCAL UNIDADE URBANA RURAL ANIMAL INDUSTRIAL IRRIGAÇÃO TOTAL 

Tietê 05 
m³/s 1,2 0,1 0,5 2,1 1,5 5,4 

(%) 22,22 1,85 9,26 38,89 27,78 100 

Tietê 
m³/s 91,63 2,69 2,57 107,65 20,44 224,98 

(%) 40,73 1,19 1,14 47,85 9,09 100 

Fonte: PNRH (2005) apud- SRH (2006). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

É importante destacar o uso consuntivo de água pela indústria e também pela agricultura na 
Unidade Hidrográfica do Tietê 5, que representam, respectivamente, 38,89% e 27,78% do 
uso total nesta unidade. O uso urbano, também possui parcela significativa, com 22,22% do 
total de água utilizado na Unidade Hidrográfica do Tietê 5. 

4.1.5.1.4 – Sub-Bacia Tietê/Batalha 

A Sub-Bacia Tietê/Batalha, por sua vez, está inserida em grande parte na Unidade 
Hidrográfica Tietê 05. Localiza na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo e é 
composta por 33 municípios, ocupando uma área de 13.165,38 km². Com uma população 
que segundo os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2014) 
atingiu 523.000 habitantes, com densidade demográfica de 42,2 hab/km². 

A Sub-Bacia Tietê/Batalha tem como principais rios: Tietê, Dourado, São Lourenço, Batalha 
e Ribeirão dos Porcos. Estes rios abastecem grande parte dos municípios inseridos nesta 
sub-bacia, sobretudo para fornecem água para o desenvolvimento das atividades industriais, 
agropecuárias (irrigação), aquicultura, entre outras (Tabela 4.10). 

A irrigação de culturas agrícolas é a atividade que possui a maior representatividade nas 
vazões captadas na Sub-Bacia do Rio Tietê/Batalha com destaque aos municípios de Avaí, 
Pirajuí e Reginópolis por sua a vocação agropecuária da região. A maior demanda urbana 
por água é a do município de Bauru, enquanto que Agudos se destaca pela demanda 
industrial (CBH Tietê-Batalha, 2015). 

Tabela 4.10 – Vazões Captadas na Sub-Bacia Tietê/Batalha 

USUÁRIOS VAZÃO (m³/h) REPRESENTATIVIDADE (%) 

Abastecimento Público 1.024,00 3,15 

Irrigação 25.556,85 78,82 

Industrial 4.869,00 15,01 

Aquicultura 930,31 2,86 

Outros 41,00 0,12 

Total 32.421,16 100 

Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Tiete Batalha (2010).Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Segundo o Plano Diretor de Água do Município de Bauru/SP, Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE, no rio Batalha foram selecionados os seguintes pontos para os 
quais foram realizados estudos e avaliações das disponibilidades hídricas: 

 Ponto na captação atual do DAE de Bauru (utilizado apenas no estudo preliminar 
de disponibilidade hídrica); 

 Ponto junto a Rodovia Bauru/Marília (utilizado apenas no estudo preliminar de 
disponibilidade hídrica); 
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 Ponto junto ao limite do município, seção mais a jusante no município (utilizado 
nos estudos de disponibilidade hídrica preliminar e com a outorga reformulada); 

 Ponto a cerca de 20 km a jusante da captação, pouco abaixo da foz do Córrego 
Água da Estiva (utilizado apenas no estudo de disponibilidade hídrica com a 
outorga reformulada). 

As características dos recursos hídricos são determinadas por meio do balanço hídrico que 
é dado pela disponibilidade (entrada) da água e pela demanda (saída) de água na bacia. A 
principal entrada de água de uma bacia é a precipitação. O conhecimento dessas 
informações determina os valores e coeficientes ponderadores na execução da cobrança, 
bem como orienta a atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha no que diz 
respeito às políticas de gestão dos recursos hídricos. 

A disponibilidade de água depende de diversos aspectos como clima, relevo e outros que 
devem ser conciliados com o uso da bacia. Em termos de disponibilidade hídrica superficial, 
utilizando os critérios de Vazão mínima (Q7,10), a situação do rio Batalha, segundo o 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru é a apresentada na Tabela 4.11. 

Tabela 4.11 – Demanda e Disponibilidade Hídrica do Rio Batalha 

SUB-BACIA DEMANDA [m³/h] DISPONIBILIDADE Q7,10 [m
3
/h] RELAÇÃO: DEM/DISP (%) 

Rio batalha 1.509,28 15.732,00 9,59 

Fonte: DAE (2008). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Dessa forma, a Sub-Bacia do Rio Batalha apresenta uma demanda de aproximadamente 
1.509,28 m³/hora e uma disponibilidade de cerca de 15.732,00 m³/hora, apresentando um 
balanço hídrico que não gera pressão sobre os recursos hídricos em anos normais e que 
não apresentam escassez de precipitação. 

4.1.5.1.5– Microbacias 

A partir da Área de Contribuição da Agência Nacional de Águas foi detalhado em cima da 
altimetria da APA do Rio Batalha as 12 microbacias conforme ilustra a Figura 4.21. As áreas 
dessas microbacias estão apresentadas na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12 – Microbacias Hidrográficas da APA do Rio Batalha 

MICROBACIA ÁREA (ha) MICROBACIA ÁREA (ha) 

I 323,30 VII 3.177,79 

II 765,02 VIII 1.155,85 

III 2.193,79 IX 368,83 

IV 1.581,79 X 1.277,72 

V 909,89 XI 251,16 

VI 1.853,42 XII 1.219,30 

Fonte: ANA (NI). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Figura 4.21 – Microbacias da APA do Rio Batalha 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

4.1.5.1.6– Qualidade Hídrica e Classes dos Rios da APA Rio Batalha 

Segundo o Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos do Município de Bauru (2008), e 
também conforme a legislação de controle da poluição do meio ambiente (Lei Estadual nº. 
997/76 aprovada pelo Decreto nº. 8.468/76), o rio Batalha e todos os seus afluentes estão 
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enquadrados como Classe 2 conforme ilustrado da Figura 4.22. Segundo a Resolução 
CONAMA 357/2005, recursos hídricos nesta classe destinam-se aos seguintes usos: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte 
e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e 

e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

Ainda segundo o diagnóstico acima, no município não ocorrem rios de Classe 1, ao passo 
em que rios das Classes 3 e 4 estão restritos à bacia do rio Bauru. Nesse caso, pertence à 
Classe 3 o rio Bauru desde a confluência com o Ribeirão Grande até a confluência com o 
Rio Tietê, no Município de Pederneiras, e à Classe 4 o rio Bauru em toda sua extensão no 
município até a confluência com o Ribeirão Grande, já em Pederneiras. 

As águas do rio Batalha, entre os anos de 2013 e 2016, mantiveram-se no geral com 
qualidade variando entre boa e ótima de acordo com o Índice de Proteção da Vida Aquática 
(IVA) e o Índice de Qualidade da Água (IQA) (CETESB, 2017). A última análise disponível no 
site do DAE – Departamento de Água e Esgoto de Bauru, realizada em janeiro de 2019 na 
área de captação para abastecimento, indica que todos os parâmetros analisados 
encontram-se em conformidade com o preconizado para rios da Classe 2. Entretanto, o 
Plano Diretor das Águas de Bauru (DAE, 2014) cita que análises de água, realizadas em 
junho de 2013 na captação do Rio Batalha, apresentaram as seguintes conclusões para três 
amostras coletadas:  
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Figura 4.22 – Qualidade Hídrica e Classificação dos Rios da APA Rio Batalha 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

- Antes e meio da lagoa de captação: Os resultados dos parâmetros Coliformes 
Termotolerantes e Manganês Total estavam em desacordo com os limites da 
Resolução CONAMA 357 – art. 15 - tab 1 – classe 2, mas atendem aos demais 
parâmetros analisados;  
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- Após da lagoa de captação: Os resultados dos parâmetros Coliformes 
Termotolerantes, DBO, estão em desacordo com os limites da Resolução CONAMA 
357 – art. 15 - tab 1 – classe 2, mas atende aos demais parâmetros analisados.  

Já a qualidade da água subterrânea é classificada como boa desde 2007, quando foi 
iniciada a avaliação pelo Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas (IPAS). No 
entanto, no município de Bauru, poços com nitrato acima do padrão do potabilidade foram 
identificados em estudos específicos (CETESB, 2017). 

Os resultados obtidos na campanha de monitoramento realizada para o presente Plano de 
Manejo, referentes à qualidade de águas superficiais e realizados em três pontos da bacia 
(Figura 4.22) por meio de análises laboratoriais físico-químicas e biológicas, estão presentes 
na Tabela 4.13. Os laudos analíticos originais do laboratório responsável pelas análises 
estão apresentados no Anexo 4.01. Por sua vez, o mapa de classificação das águas da 
bacia está apresentado no Volume de Mapas. 

Tabela 4.13 – Resultados das Análises Físico-Químicas e Biológicas das Águas 
Superficiais Realizadas em Três Pontos de Monitoramento no Rio 
Batalha 

PARÂMETROS UNIDADE 
PADRÃO 
CONAMA 

357 

RESULTADO ANALÍTICO 

PM 01 PM 02 PM 03 

Oxigênio Dissolvido mg/ L > 5 3,7 6,4 5,3 

Turbidez UNT 100 6,04 45,7 115 

Fósforo Total mg/ L Obs (2) < 0,01 0,33 0,15 

pH (a 25°C) - 6 - 9 6,73 7,54 6,57 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/ 
100mL 

1000 135 1071 1450 

DBO mg/ L 5 < 3 < 3 < 4 

DQO mg/ L - < 5 32,8 37,9 

Sólidos Totais mg/ L - 100 208 136 

Temperatura °C - 19,3 21,2 26,8 

Nitrogênio Total mg/ L - 0,51 5,53 1,53 

Legenda: Os parâmetros fora do padrão estão evidenciados em vermelho. Obs (2): Valor máximo permitido em 
função do ambiente: lêntico, 0,030 mg/ L; intermediário, 0,050 mg/ L; lótico, 0,100 mg/ L. 

Fonte: MXNS (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A seguir são discutidos os parâmetros analisados para os três pontos de monitoramento. 

 Oxigênio Dissolvido 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é de essencial importância para os organismos aeróbios (que 
vivem na presença de oxigênio). Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias 
fazem o uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo causar uma redução da 
sua concentração no meio. Sua presença em quantidades suficientes é importante para a 
vitalidade de seres aquáticos aeróbicos. (SPERLIN, 2005) 

Além do consumo do oxigênio pelas bactérias, outros fatores que alteram a quantidade de 
oxigênio dissolvido na água são a temperatura e a pressão atmosférica, este último variando 
principalmente pela altitude. Em relação à temperatura, sabe-se que quanto maior a 
temperatura da água, menor a capacidade da dissolução do oxigênio, resultando em valores 
de OD menores. Já a pressão atmosférica influência na solubilidade oxigênio, em que 
quanto menor a pressão atmosférica, o OD apresenta menor solubilidade. Além disso, a 
turbidez também influência na concentração de OD, quanto maior a turbidez menor é a 
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realização da fotossíntese pelas comunidades aquáticas, provocando uma menor introdução 
do oxigênio nas águas. 

Em análise aos resultados do monitoramento obtiveram-se concentrações de oxigênio 
dissolvido igual a 3,7; 6,4; e, 5,3 mg/L. É relevante destacar que a Resolução CONAMA n° 
357 estabelece que este valor dever ser superior a 5 mg/ L, ou seja, a concentração não 
atendeu somente para o PM 01 ao padrão de qualidade estabelecido para águas 
superficiais de Classe II, indicando concentrações satisfatórias de oxigênio dissolvido 
(Figura 4.23). 

Figura 4.23 – Oxigênio Dissolvido 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Turbidez 

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água 
ocasionada por substâncias visíveis em suspensão. A água com turbidez elevada é turva, 
enquanto que quando há uma turbidez menor apresenta-se em aspecto límpido. 
Comumente, as substâncias em suspensão que causam a turbidez são a sílica, argila, 
partículas de rocha, como também algas e outros microrganismos. A unidade de medida 
utilizada para a turbidez é a Unidade Nefelométrica de Turbidez – UNT (SPERLIN, 2005). 

Segundo Bassoi e Guazelli (2004), um alto grau de turbidez reduz a fotossíntese das 
comunidades biológicas aquáticas, tais como a vegetação enraizada e submersa. Tal 
desenvolvimento reduzido da vegetação aquática pode, sinergicamente, diminuir a 
produtividade de peixes. Adicionalmente, altas concentrações de turbidez limitam o uso 
doméstico, industrial e recreativo das águas. 

Conforme ilustra a Figura 4.24, o parâmetro turbidez atingiu os valores de 6,04; 45,7; e, 115 
UNT, evidenciando a não conformidade ao padrão estabelecido (100 UNT) apenas do PM 
03. 
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Figura 4.24 – Turbidez 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Fósforo Total 

O fósforo total em altas concentrações nas águas superficiais está associado com o 
processo de eutrofização, capaz de desenvolver algas ou outras espécies vegetais 
aquáticas indesejáveis, principalmente em águas estagnadas (BASSOI; GUAZELLI, 2004).  

A eutrofização é um fenômeno resultante da poluição das águas por ejeção de adubos, 
fertilizantes, detergentes e esgoto doméstico sem tratamento prévio que provocam o 
aumento de minerais e, consequentemente, a proliferação de algas microscópicas que se 
estabelecem na superfície. 

Os resultados (Figura 4.25) para os pontos PM 02 e PM 03 foram 0,33 e 0,15 mg/L, 
respectivamente. O parâmetro não foi quantificado no PM 01 e ultrapassou o padrão 
estabelecido de 0,030 mg/L para ambientes lênticos, demonstrando um certo grau de 
antropização. 

 pH 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) indica o caráter ácido ou básico das águas. Sua 
representação consiste em uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade 
ou alcalinidade de uma determinada solução. O pH varia de acordo com a temperatura e a 
composição de cada substância (concentração de ácidos, metais, sais etc.). 

A escala compreende valores de 0 a 14, sendo 7 o valor neutro. O valor 0 representa a 
acidez máxima, e o valor 14 à alcalinidade máxima. As substâncias são consideradas ácidas 
quando o valor de pH está entre 0 e 7, e alcalinas (básicas) entre 7 e 14. 

A acidez ou alcalinidade pode ser causada pela dissolução de rochas e absorção de gases.  

Ainda por interferência natural, a oxidação de matéria orgânica e a fotossíntese podem 
causar acidez na água. A origem antrópica da alteração do pH comumente está associada a 
lançamento de efluentes domésticos e industriais. (SPERLIN, 2005) 

O pH apresentou valores de 6,73; 7,54; e, 6,57 para o PM01, PM02 e PM03, 
respectivamente, evidenciando o atendimento do padrão estabelecidos pelo CONAMA 357 
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Art. 15, que varia entre 6 e 9. O pH do PM01 e PM03 apresentaram valores levemente 
ácidos, enquanto que o PM02 levemente básico. 

Figura 4.25 – Fósforo Total 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Coliformes Termotolerantes 

As bactérias do grupo são consideradas os principais indicadores de contaminação fecal. As 
bactérias coliformes termotolerantes reproduzem-se altivamente a 44,5°C e são capazes de 
fermentar o açúcar. A determinação da concentração dos coliformes assume a importância 
como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos. 
(USP, 2017). 

Os Coliformes Termotolerantes apresentaram concentração de 135 (PM01); 1071 (PM02); e, 
1450 NMP/ 100mL (PM03), destacando que tanto o PM02 quanto o PM03 não atenderam ao 
padrão de qualidade estabelecido pelo CONAMA (1000 NMP/100mL). Infere-se a estes 
resultados uma possível e eventual existência de lançamento de esgoto in natura pela 
população local e/ou presença de fezes provenientes da fauna local e/ou animais 
domésticos (Figura 4.26). 

 DQO 

A DQO, Demanda Química de Oxigênio, é a medida de oxigênio equivalente àquela porção 
de matéria orgânica capaz de ser oxidada por um agente oxidante forte. É importante no 
controle de qualidade de rios e plantas de tratamento de esgoto. O agente oxidante é o 
bicromato de potássio em meio ácido. (PAREY, 1998) 

Esse parâmetro não apresenta um padrão estabelecido pelo CONAMA 357. As 
concentrações foram de 32,8 no PM02 e de 37,9 mg/L no PM 03. O PM01 sequer foi 
quantificado pelo laboratório. 
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Figura 4.26 – Coliformes Termotolerantes 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Sólidos Dissolvidos Totais 

Conjunto de todas as substâncias orgânicas e inorgânicas contidas num líquido sob as 
formas moleculares, ionizadas ou microgranulares. É um parâmetro de determinação da 
qualidade da água, pois avalia o peso total dos constituintes minerais presentes na água, 
por unidade de volume. 

A presença de sólidos dissolvidos totais pode estar vinculada a diversos fatores que alterem 
a qualidade da água, como processos erosivos, desmatamento da bacia hidrográfica, 
lançamento de efluentes e alterações recentes no leito dos rios, como, por exemplo, obras 
com dragagem na bacia hidrográfica. 

Como os sólidos dissolvidos totais envolvem também todas as formas ionizadas presentes 
em um determinado líquido, este apresenta uma correlação direta e proporcional com a 
condutividade elétrica devido à concentração de íons presente nas amostras. Os Sólidos 
Dissolvidos Totais apresentaram concentração de 100; 208; e, 136 mg/L. (Figura 4.27). O 
parâmetro indicador da presença de sólidos não demonstrou concentrações elevadas em 
nenhuma das análises realizadas, o que ratifica um baixo carreamento de sólidos aos 
corpos d’água monitorados. 
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Figura 4.27 – Sólidos Dissolvidos Totais 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Temperatura 

A temperatura mede a intensidade de calor na água, que possui como origem natural a 
transferência de calor pela radiação, condução e convecção. A temperatura influência vários 
parâmetros físico-químicos da água, tais como a tensão superficial, viscosidade, também as 
taxas das reações químicas e biológicas. Os organismos aquáticos são afetados por 
temperaturas fora de seus limites de tolerância térmica, o que causa impactos sobre seu 
crescimento e reprodução (SPERLIN, 2005). A elevação da temperatura em um corpo 
d’água geralmente é provocada por despejos industriais e usinas termelétricas (BASSOI; 
GUAZELLI, 2004). As temperaturas registradas nos pontos de monitoramento foram de 
19,3; 21,2; e, 26,8°C. 

 Nitrogênio Total 

A análise de nitrogênio traz o grau de estabilização da matéria nitrogenada na água. Os 
tecidos animais são mais ricos em nitrogênio do que os vegetais. (CORSAN, 1997). Os 
compostos nitrogenados representam os nutrientes mais importantes das águas correntes, 
favorecendo a eutrofização (PAREY, 1998). O Nitrogênio Total apresentou uma 
concentração de 0,51; 5,53; e, 1,53 mg/L (Figura 4.28), demonstrando valores relativamente 
maiores no PM02. 
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Figura 4.28 – Nitrogênio Total 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Os resultados analíticos (Tabela 4.13) demonstram que quatro parâmetros não atenderam 
aos padrões de qualidade para a campanha realizada. São eles: oxigênio dissolvido para o 
PM 01, fósforo total e Coliformes termotolerantes para o PM 02, e turbidez, fósforo total e 
coliformes termotolerantes para o PM 03. 

Além disso, dos 10 parâmetros alguns não foram quantificados pelo laboratório. A DBO não 
foi quantificada em nenhum dos três pontos. Já a DQO e o fósforo total não foram 
quantificados somente para o PM 01. 

Os resultados obtidos indicam que, não obstante as boas condições ambientais presentes 
na bacia como um todo, algumas ações são necessárias de forma a garantir que os 
parâmetros condizentes com o preconizado para rios da Classe 2 sejam perpetuados. Além 
do monitoramento contínuo na área de captação, e considerado que outros pontos futuros 
da bacia são previstos para novas fontes de abastecimento, faz-se necessária a ampliação 
da rede amostral de monitoramento da qualidade hídrica da bacia, bem como o 
mapeamento das potenciais fontes de poluição. Segundo a (CETESB, 2015), por exemplo, a 
avaliação da qualidade das águas superficiais torna-se imprescindível pelo potencial 
modificador do meio ambiente que empreendimentos de natureza florestal e agrícola, por 
exemplo, podem causar durante sua implantação e operação, senão devidamente 
controlados e monitorados. Da mesma forma, a possibilidade da intensificação da ocupação 
das áreas por habitações e/ou empreendimentos industriais irá requerer um maior controle 
dos modelos de ocupação ou de emissão de efluentes no interior da APA, dentre outros 
aspectos. 

4.1.5.2 – Águas Subterrâneas 

4.1.5.2.1– Província Hidrogeológica do Paraná 

Segundo o Caderno da Região Hidrográfica do Paraná, elaborado sob a coordenação do 
Ministério do Meio Ambiente (2006), o Brasil é dividido em 10 Províncias Hidrogeológicas: 
Escudo Setentrional, Amazonas, Escudo Central, Parnaíba, São Francisco, Escudo Oriental, 
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Escudo Meridional, Centro-Oeste, e por fim, a Província Hidrogeológica do Paraná, onde 
está localizada a APA do Rio Batalha. 

A Província Hidrogeológica do Paraná localiza-se no Centro-Leste da América do Sul, 
abrangendo além do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A superfície total desta 
província é de aproximadamente 1.600.000 km2, dos quais 1.000.000 km2 em território 
brasileiro. 

É considerada a mais importante província hidrogeológica do Brasil, em função de sua 
aptidão em armazenar e liberar grandes volumes de água doce em subsuperfície, com cerca 
de 50.400 km³ de água, o que corresponde a 45% do volume estimado para as reservas de 
águas subterrâneas do Brasil. Esses dados evidenciam a relevância das águas 
subterrâneas desta província, mais especificamente desta Região Hidrográfica, como 
recurso hídrico e reserva estratégica. 

A província hidrogeológica do Paraná comporta importantes sistemas aquíferos, entre eles o 
Sistema Aquífero Guarani, do tipo poroso, confinado na maior parte de sua extensão; o 
Sistema Aquífero Serra Geral, do tipo fraturado, formado por rochas que constituem um dos 
mais expressivos derrames globais de lavas basálticas; e o Sistema Aquífero formado por 
sedimentos das unidades geológicas Bauru e Caiuá (Figura 4.29). 

Os principais sistemas aquíferos presentes na Região Hidrográfica do Paraná, a partir dos 
estudos de ANA (2002b) e CPRM (2001), são: Guarani, Bauru-Caiuá, Serra Geral, Tubarão, 
Furnas e Ponta Grossa, da bacia sedimentar do Paraná (Fanerozóico); Bambuí (Pré-
Cambriano) e demais unidades cristalinas, predominantemente do Pré-Cambriano. Nota-se 
que a maior extensão de afloramento é dos aquíferos Bauru-Caiuá (37,5%), Serra Geral 
(24,2%) e cristalino Pré-Cambriano (23,2%). 
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Figura 4.29 – Províncias Hidrogeológicas 

 
Fonte: PNRH-DBR (2005). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.1.5.2.2 – Aspectos Hidrogeológicos da Sub-Bacia Tietê/Batalha 

Na Sub-bacia Tietê-Batalha existem 3 aquíferos: Bauru, Serra Geral e Guarani. O aquífero 
de Bauru apresenta a unidade geológica Formação Vale do Rio do Peixe; a Serra Geral 
apresenta a formação Serra Geral e o Aquífero Guarani apresenta duas unidades 
geológicas: formações Pirambóia e Botucatu. 

De acordo com o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, a disponibilidade hídrica 
subterrânea na Sub-Bacia do Tietê/Batalha potencial é estimada em 10 m³/s. A Tabela 4.14 
apresentam os aspectos hidrogeológicos da Sub-Bacia do Tietê/Batalha. 
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Tabela 4.14 – Características Hidrogeológicas da Sub-Bacia Tietê/Batalha 

AQUÍFERO UNIDADE GEOLÓGICA 
CARACTERÍSTICAS 
HIDROGEOLÓGICAS 

ÍNDICE DE 
UTILIZAÇÃO (%) 

Bauru 
Grupo Bauru 
(Formação Vale do 
Rio do Peixe) 

Extensão regional. Porosidade 
granular, livre a semi-
confinado,descontínuo, 
heterogêneo e anisotrópico 

25 a 27 

Serra Geral Formação Serra Geral 

Extensão regional com caráter 
eventual, porosidade por fraturas, 
livre a semi-confinado, 
descontínuo, heterogêneo e 
anisotrópico 

20 

Guarani 

Formações Pirambóia  
Extensão regional, porosidade 
granular, livre, contínuo, 
homogêneo, isotrópico 

30 

Formações Botucatu 
Extensão regional, porosidade 
granular, confinado, contínuo, 
homogêneo, isotrópico 

Fonte: CETEC (2008). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A demanda hídrica (vazões captadas) na Sub-Bacia Tietê/Batalha, obtida pelo Cadastro dos 
Usuários dos Recursos Hídricos da Bacia (elaborado pelo DAEE), é observada na Tabela 
4.15. 

Tabela 4.15 – Vazões Captadas na Sub-Bacia Tietê/Batalha 

USUÁRIOS VAZÃO (m³/h) REPRESENTATIVIDADE (%) 

Abastecimento Público 6.002,00 49,6 

Irrigação 4.360,50 36,0 

Industrial 229 1,9 

Aquicultura 121,86 1,0 

Outros 1.384,43 11,5 

TOTAL 12.097,79 100 

Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Tiete Batalha (2010). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 
(2018). 

As vazões de captação subterrânea possui um valor total de 12.097,79 m³/h. O 
abastecimento público e a irrigação de culturas agrícolas são os maiores usuários, de 6.002 
m³/h e 4.360 m³/h, respectivamente, representando em conjunto 85,6% do total. 

4.1.5.2.3 – Aquífero na APA do Rio Batalha 

Na APA Rio Batalha ocorre de forma aflorante apenas o aquífero Bauru-Caiuá (Figura 4.30) 
(Aquífero Guarani e Serra Geral estão confinados), constituído pelas rochas dos Grupos 
Bauru e Caiuá, cuja sedimentação ocorreu em condições essencialmente desérticas e em 
condições de clima semiárido com presença de água, conferindo-lhe heterogeneidade 
litológica. É constituído por arenitos, arenitos argilosos e siltitos, com ou sem cimentação 
carbonática, e caracteriza-se como uma unidade hidrogeológica sedimentar, permeável por 
porosidade granular que ocorre de forma livre a localmente semi-confinada a confinada em 
quase toda a porção oeste do estado de São Paulo (CETESB, 2015). 



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.40  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Figura 4.30 – Aquífero Aflorante Inserido na APA do Rio Batalha 

 
Fonte: CETESB (2015). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.1.5.3 – Pressões Exercidas nos Corpos Hídricos 

Com as informações de dados secundários e por meio de levantamentos da base de 
consulta construiu-se a Figura 4.31. Nesta imagem é possível observar a magnitude das 
atividades realizadas na APA do Rio Batalha. 

Ao norte dessa região, encontram-se obras de engenharia de rodovias e de ferrovias. Na 
parte central da APA existe uma grande concentração de áreas residenciais e edificadas, 
linhas de transmissão de energia, rodovias, além de pátios ferroviários cortando a região. Ao 
sul da APA percebe-se grandes porções edificadas e obras de engenharia de rodovia e 
ferrovia. 

Mediante análise do uso e ocupação do solo, é possível afirmar que a APA do Rio Batalha é 
uma região relativamente antropizada, apresentando áreas edificadas, degradada, 
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assoreamentos, agriculturas, pastagens e silvicultura, apresentando reduzidas áreas de 
vegetação nativa na região. 

Portanto, em decorrência da antropização mencionada, é natural que a ocupação do solo 
exerça determinadas pressões sobre os corpos hídricos, principalmente em relação a sua 
qualidade. Os estudos de qualidade hídrica realizados demonstraram que os níveis de 
oxigênio dissolvido, fósforo total, coliformes termotolerantes, turbidez encontram-se 
relativamente alterados em função das atividades supramencionadas e realizadas no interior 
e na área de influência da APA. 

Figura 4.31 – Pressões Exercidas nos Corpos Hídricos 

 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos 
Ltda. (2018).   
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4.1.6 – Solos 

A formação do solo é regida basicamente pelo material de origem e pela ação de fatores 
externos, como organismos vivos, clima e relevo, assim como o tempo de atuação desses 
fatores durante o processo de pedogênese. Na APA Batalha, observa-se uma similaridade 
do material de origem, visto que as duas formações geológicas presentes na APA são 
compostas principalmente por material sedimentar grosseiro (arenito) com coloração rósea e 
avermelhada, indicando uma cimentação por material ferruginoso. Os solos formados sobre 
esse tipo de material de origem tendem, portanto, a apresentar um baixo teor de argila e 
uma coloração avermelhada proveniente dos óxidos de ferro que agem como agentes 
cimentantes do arenito.  

Visto a similaridade do material de origem e dos fatores climáticos atuantes na área da APA, 
a diferenciação das características morfológicas dos solos presentes deve-se, 
principalmente, à variação de relevo local. Dessa maneira, observa-se a associação de 
Latossolos e Argissolos de textura média e arenosa e, em sua grande maioria, de coloração 
vermelha ou vermelha-amarela. Observa-se ainda a ocorrência dos Latossolos nas áreas 
mais estáveis do relevo e dos Argissolos nas áreas com relevo local mais acentuado.  

Esse padrão de distribuição das classes de solo em função ao relevo está relacionado à 
maior susceptibilidade à perda de argila por elutriação em áreas com relevo local mais 
acentuado, formando uma diferenciação entre as texturas dos horizontes A (superficial) e B 
(subsuperficial). Em alguns casos, a perda de argila do horizonte superficial atinge 
proporções suficientes para formar uma relação textural A/B superior a 1,5, enquadrando o 
horizonte subsuperficial como B textural (Bt).  

Essas diferenciações de cor e textura ocorrem, por vezes, com limites pouco definidos, não 
sendo viável, portanto, tentar identificar esses limites para fins de mapeamento. Dessa 
maneira, a ocorrência desses solos é representada por unidades de mapeamento, as quais 
são constituídas por agrupamentos de ordens de solos, cujos limites de transição não são 
observados facilmente em campo. 

4.1.6.1 – Unidades de Mapeamento de Solos 

As unidades de mapeamento identificadas na APA Municipal do Rio Batalha, a partir do 
levantamento de campo e correlacionadas com a revisão bibliográfica sobre a região, são 
observadas na Figura 3.02 (Item 03 - Metodologia). É observada a ocorrência de 06 
unidades de mapeamento, sendo a síntese de cada uma apresentada na Tabela 4.17 e 
Figura 4.32. 

O resultado das análises laboratoriais dos 14 pontos amostrais de solos é apresentado no 
Anexo 4.02. 
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Tabela 4.16 – Síntese dos Requisitos para Enquadramento Taxonômico dos Solos da Área Abrangida 

ORDEM SUBORDEM GRANDE GRUPO 
SIMBOLOGIA 

Requisitos Classe Requisitos Classe Requisitos Classe 

Horizonte B textural 
imediatamente abaixo do 
horizonte A ou E, com argila de 
atividade baixa ou com argila de 
atividade alta conjugada com 
saturação de bases baixa e/ou 
caráter alítico na maior parte do 
horizonte B. 

Argissolo 

Matiz 2,5YR ou mais vermelho 
ou com matiz 5YR e valores e 
cromas iguais ou menores que 
4, na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B 

Vermelho 

Solos eutróficos (saturação 
por base >50%), na maior 

parte dos primeiros 100 cm 
do horizonte B (inclusive BA) 

Eutrófico PVe 

Matiz 2,5YR ou mais vermelho 
ou com matiz 5YR e valores e 
cromas iguais ou menores que 
4, na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B 

Vermelho 

Solos distróficos (saturação 
por base <50%), na maior 

parte dos primeiros 100 cm 
do horizonte B (inclusive BA) 

Distrófico PVd 

Matiz 2,5YR ou mais vermelho 
ou com matiz 5YR e valores e 
cromas iguais ou menores que 
4, na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B 

Vermelho-
Amarelo 

Solos eutróficos (saturação 
por base >50%), na maior 

parte dos primeiros 100 cm 
do horizonte B (inclusive BA) 

Eutrófico PVAe 

Solos de cores vermelho-
amareladas e amarelo-

avermelhadas que não se 
enquadram nas outras classes 

de argissolos 

Vermelho-
Amarelo 

Solos distróficos (saturação 
por base <50%), na maior 

parte dos primeiros 100 cm 
do horizonte B (inclusive BA) 

Distrófico PVAd 

Horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo de 
qualquer tipo de horizonte A, 
dentro de 200 cm da superfície 
dos solos ou dentro de 300 cm, 
se o horizonte A apresenta mais 
que 150 cm de espessura. 

Latossolo 

Matiz 2,5YR ou mais vermelho, 
na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B 
(inclusive BA) 

Vermelho 

Solos distróficos (saturação 
por base <50%), na maior 

parte dos primeiros 100 cm 
do horizonte B (inclusive BA) 

Distrófico LVd 

Fonte: EMBRAPA (2006). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Tabela 4.17 – Síntese das Unidades de Mapeamento dos Solos da Área Abrangida 

SÍMBOLO NO MAPA UNIDADE DE MAPEAMENTO SUSCETIBILIDADE A EROSÃO 

PVAe1 

Argissolo Vermelho-Amarelo 
Eutrófico abrúptico ou não 

abrúptico, A moderado, textura 
arenosa/média e média, relevo 

suave ondulado e ondulado 

Moderada (suave ondulado) e Forte 
(ondulado) 

PVAe2 

Argissolo Vermelho-Amarelo 
Eutrófico + Argissolo Vermelho 
Distrófico e Eutrófico, ambos 

textura arenosa/média e média, 
relevo suave ondulado + Latossolo 
Vermelho Distrófico textura média, 
relevo plano, todos A moderado + 

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico 

Moderada (suave ondulado) e 
Ligeira (plano) 

PVAe3 

Argissolo Vermelho-Amarelo 
Eutrófico + Argissolo Vermelho 
Distrófico e Eutrófico, ambos 

textura arenosa/média e média, 
relevo ondulado + Latossolo 

Vermelho Distrófico textura média, 
relevo suave ondulado, A 

moderado 

Moderada (suave ondulado) e Forte 
(ondulado) 

LVd1 

LVd1 - Latossolo Vermelho 
Distrófico + Latossolo Amarelo 
Distrófico, A moderado textura 

média 

Moderada (suave ondulado) e 
Ligeira (plano) 

LVd2 

LVd2 – Latossolo Vermelho 
Distrófico, textura média, relevo 

plano + Argissolo Vermelho-
Amarelo Eutrófico e Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico, 
ambos textura arenosa/média e 
média, relevo suave ondulado, 

todos A moderado 

Moderada (suave ondulado) e Forte 
(ondulado) 

LVd3 

LVd3 – Latossolo Vermelho 
Distrófico, textura média, relevo 

plano +Argissolo Vermelho-
Amarelo Eutrófico + Argissolo 

Vermelho Distrófico e Eutrófico, 
ambos textura arenosa/média e 
média, relevo suave ondulado, 

todos A moderado 

Moderada (suave ondulado) e Forte 
(ondulado) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2008). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 4.32 – Mapeamento de Solos e Localização dos Pontos de Campo/Perfis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2008). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019).  
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4.1.6.1.1 – Descrição das Unidades de Mapeamento – Latossolos 

 

 LVd1 

A Unidade de mapeamento LVd1 foi descrita como composta exclusivamente por Latossolo 
Vermelho Distrófico (Figura 4.32). Entretanto, durante a validação do mapa de solos, em 
campo, foi identificada a ocorrência de Latossolo Amarelo (Perfil 1). Contudo, a ocorrência 
de um solo mais amarelado que o esperado indica a predominância de goethita em relação 
à hematita, que pode ser resultante de uma variação pontual da composição mineralógica 
do material de origem. 

Perfil 1 – LVd - Latossolo Amarelo Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: LVd1 - Latossolo Vermelho 

Distrófico + Latossolo Amarelo Distrófico, A 

moderado textura média 

 Coordenadas: 695.742,22E/7.522.396,02N 

 Altitude: 562m 

 Cor 7.5 YR 5/2 

 Posição na encosta: terço inferior 

 Erosão moderada a forte (sulcos, ravinas e 

voçorocas) 

 Características do horizonte B latossólico 

 Saturação por bases: 19,9% 

 Argila: 161 g/kg 

 Textura média 

 Consistência: solta (seca), friável (úmida), 

plástica e ligeiramente pegajosa (molhada). 

 Estrutura fraca, tipo granular, muito pequena 

 Poros muito pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado e plano 
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 LVd2 

A Unidade e associações de unidades de mapeamento: LVd2 é composta por: 

Latossolo Vermelho Distrófico, Textura Média, Relevo Plano, Horizonte A Moderado (LVd); 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave 
Ondulado, Horizonte A Moderado (PVAe); 

Argissolo Vermelho Distrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, 
Horizonte A Moderado (PVd); 

Argissolo Vermelho Eutrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, , 
Horizonte A Moderado (PVe); 

A classificação do Perfil 10, selecionado na unidade de mapeamento LVd2, coincidiu com a 
classe de solo dominante indicada no mapa de solos: Latossolo Vermelho Distrófico, o que 
confira a presença desse solo. O mesmo ocorreu com o Perfil 14, Argissolo Vermelho 
eutrófico, com ocorrência também esperada para a unidade de mapeamento em questão. 

Foi ainda verificada a ocorrência de Argissolo Vermelho-Amarelo (Perfil 7), estando essa 
classe descrita no agrupamento de solos que compõem a unidade LVd2. 

Perfil 7 – PVAd - Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: LVd2 - Latossolo Vermelho 

Distrófico, Textura Média, Relevo Plano + 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico e 

Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico, 

Ambos Textura Arenosa/Média e Média, Relevo 

Suave Ondulado, Todos A Moderado 

 Coordenadas: 682.724,55E/7.539.905,01N 

 Altitude: 559m 

 Cor 5.0 YR 6/10 

 Posição na encosta: terço superior 

 Erosão moderada (sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 28,9% 

 Argila: 242g/kg  

 Textura argilosa 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 

plástica e pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo granular, muito 

pequena  

 Poros muito pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado e ondulado 
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Perfil 10 – LVd - Latossolo Vermelho Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 
mapeamento: LVd2 - Latossolo Vermelho 
Distrófico, Textura Média, Relevo Plano + 
Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico e 
Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico, 
Ambos Textura Arenosa/Média e Média, Relevo 
Suave Ondulado, Todos A Moderado 

 Coordenadas: 682.351,76E/7.540.631,60N 

 Altitude: 556m 

 Cor 2.5 YR 4/6 

 Posição na encosta: topo 

 Erosão moderada (sulcos) 

 Características do Horizonte B latossólico 

 Saturação por bases13,2% 

 Argila: 191 g/kg  

 Relação textural B/A: 1,18 

 Consistência: ligeiramente dura (seca), muito 
friável (úmida), ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, , tipo blocos subangulares, 
pequena a média 3 desfaz em moderada, tipo 
granular de tamanho muito pequeno. 

 Poros muito pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado 

 

Perfil 14 – PVe - Argissolo Vermelho Eutrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 
mapeamento: LVd2 - Latossolo Vermelho 
Distrófico, Textura Média, Relevo Plano + 
Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico e 
Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico, 
Ambos Textura Arenosa/Média e Média, 
Relevo Suave Ondulado, Todos A Moderado 

 Coordenadas: 683.931,71E/7.535.799,13N 

 Altitude: 477m 

 Cor 2.5 YR 4/6 

 Posição na encosta: terço superior 

 Erosão ligeira (entre sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 50,5% 

 Argila: 168g/kg  

 Relação textural B/A: 1,91 

 Textura franco argilosa 

 Consistência: ligeiramente dura (seca), muito 
friável (úmida), ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa (molhada). 

 Estrutura fraca, tipo blocos subangulares, de 
tamanho pequena a média. 

 Poros pequenos em quantidade comum. 

 Presença de muitas raízes finas e médias no 
horizonte B 

 Relevo: suave ondulado 
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 LVd3 

A Unidade e associações de unidades de mapeamento: LVd3 é composta por: 

Latossolo Vermelho Distrófico, Textura Média, Relevo Plano, Horizonte A Moderado (LVd); 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Horizonte A Moderado (PVAe); 

Argissolo Vermelho Distrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, 
Horizonte A Moderado (PVd); 

Argissolo Vermelho Eutrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, 
Horizonte A Moderado (PVe); 

Dentre os três perfis descritos na unidade LVd3, um (Perfil 5) recebeu classificação 
semelhante à classe de solo dominante descrita no mapa de solos em validação (Latossolo 
Vermelho Distrófico), no outro (Perfil 4) foi verificada a ocorrência de Argissolo Vermelho-
Amarelo Eutrófico e a terceira amostragem (Perfil 8) classificado como Argissolo Vermelho 
Distrófico, contemplando as três associações predominantes esperadas para a Unidade de 
mapeamento.   

Perfil 4 – PVAe - Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 
mapeamento: LVd3 - Latossolo Vermelho 
Distrófico, Textura Média, Relevo Plano 
+Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + 
Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico, Ambos 
Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave 
Ondulado, Todos a Moderado 

 Coordenadas: 691.000,68E/7.527.499,90N 

 Altitude: 486m 

 Cor 5 YR 4/2 

 Posição na encosta: terço superior 

 Erosão moderada (sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 67,2% 

 Argila: 317 g/kg 

 Textura média 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 
plástica e pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo blocos, muito pequena 

 Poros muito pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado e ondulado 
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Perfil 5 – LVd - Latossolo Vermelho Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 
mapeamento: LVd3 - Latossolo Vermelho 
Distrófico, textura média, relevo plano 
+Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + 
Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico, 
Ambos Textura Arenosa/Média e Média, 
Relevo Suave Ondulado, Todos A Moderado 

 Coordenadas: 691.023,94E/7.529.389,73N 

 Altitude: 543m 

 Cor 2.5 Y 4/2 

 Posição na encosta: terço superior 

 Erosão moderada (sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 18,9% 

 Argila: 191 g/kg 

 Textura média 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 
ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa 
(molhada). 

 Estrutura moderada, tipo bloco, pequena 

 Poros pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte 
B 

 Relevo: suave ondulado e ondulado 

Perfil 8 - PVd – Argissolo Vermelho Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: LVd3 - Latossolo Vermelho 

Distrófico, Textura Média, Relevo Plano 

+Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + 

Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico, Ambos 

Textura Arenosa/Média E Média, Relevo Suave 

Ondulado, Todos A Moderado 

 Coordenadas: 679.005,73E/7.533.139,42N 

 Altitude: 511m 

 Cor 2.5 YR 4/10 

 Posição na encosta: terço médio 

 Erosão muito forte (sulcos, voçorocas) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 48,7% 

 Argila: 192 g/kg 

 Textura média 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 

plástica e ligeiramente pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo blocos, pequena 

 Poros pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado e ondulado 
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 PVAe1 

A Unidade e associação de unidades de mapeamento: PVAe1 é composta por Argissolo 
Vermelho-Amarelo Eutrófico Abrúptico ou Não Abrúptico, Textura Arenosa/Média e Média, 
Relevo Suave Ondulado e Ondulado (PVe); 

O Perfil 9 selecionado na unidade PVAe1 foi classificado como Latossolo, não condizente 
com o descrito no mapa de solos em validação. Entretanto, o Perfil 9 está localizado na 
região limítrofe entre as Unidades de Mapeamento, sendo possível a ocorrência de ambos 
os solos que compõem as associações de ambas as unidades de mapeamento PVAe1 e 
LVd3.  

Perfil 9 – LVe - Latossolo Vermelho Eutrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: PVAe1 – Argissolo Vermelho  

Eutrófico Abrúptico ou Não Abrúptico, a 

Moderado, Textura Arenosa/Média e Média, 

Relevo Suave Ondulado e Ondulado 

 Coordenadas: 679.083,37E/7.529.445,30N 

 Altitude: 480m 

 Cor 2.5 Y 3/2 

 Posição na encosta: terço inferior 

 Erosão muito forte (sulcos, ravinas e voçorocas) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 54% 

 Argila: 189 g/kg 

 Textura arenoso 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 

plástica e ligeiramente pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo granular, muito 

pequena 

 Poros pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suava ondulado e ondulado 

 PVAe2 

A Unidade e associações de unidades de mapeamento: PVAe2 é composta por: 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave 
Ondulado, Horizonte A moderado (PVAe); 

Argissolo Vermelho Distrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, 
Horizonte A moderado (PVd); 

Argissolo Vermelho Eutrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, 
Horizonte A moderado (PVe); 

Latossolo Vermelho Distrófico textura média, relevo plano, Horizonte A moderado; (LVd); 

Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA). 

O perfil de solo (Perfil 12) amostrado na unidade PVAe2 foi classificada como Argissolo 
Vermelho-Amarelo, condizente com a classe de solo predominante indicada no mapeamento 
em validação. As amostras (Perfis 6 e 13) foram classificados respectivamente como 
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico e Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico. Desta 
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forma, foi acrescida a associação Latossolo Vermelho-Amarelo na referida unidade de 
mapeamento. 

Perfil 6 – LVAd - Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 
mapeamento: PVAe2 - Argissolo Vermelho-
Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 
Distrófico e Eutrófico, ambos textura 
arenosa/média e média, relevo suave ondulado 
+ Latossolo Vermelho Distrófico textura média, 
relevo plano, todos A moderado 

 Coordenadas: 685.790,37E/7.528.999,18N 

 Altitude: 510m 

 Cor 5.0 Y 4/4 

 Posição na encosta: terço médio 

 Erosão moderada a forte (sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 42% 

 Argila: 218 g/kg 

 Textura média 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 
ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa 
(molhada). 

 Estrutura moderada, tipo blocos, muito pequena 

 Poros muito pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado  

Perfil 12 – PVAd - Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 
mapeamento: PVAe2 - Argissolo Vermelho-
Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 
Distrófico e Eutrófico, ambos textura 
arenosa/média e média, relevo suave ondulado 
+ Latossolo Vermelho Distrófico textura média, 
relevo plano, todos A moderado 

 Coordenadas: 687.270,03E/7.529.494,81N 

 Altitude: 477m 

 Cor 5.0 Y 4/8 

 Posição na encosta: terço inferior 

 Erosão ligeira (entre sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 7,7% 

 Argila: 306 g/kg 

 Relação Textural B/A: 2,76 

 Textura franco argilosa arenosa 

 Consistência: ligeiramente dura (seca), friável 
(úmida), ligeiramente plástica e ligeiramente 
pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo blocos subangulares, 
de tamanho médio 

 Poros pequenos em quantidade comum e poros 
médios de quantidade pouca. 

 Presença de raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado  
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Perfil 13 – LVAe - Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: PVAe2 - Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico, ambos textura 

arenosa/média e média, relevo suave ondulado 

+ Latossolo Vermelho Distrófico textura média, 

relevo plano, todos A moderado 

 Coordenadas: 690.026,06E/7.532.980,57N 

 Altitude: 590m 

 Cor 5.0 Y 4/4 

 Posição na encosta: terço superior 

 Erosão moderada (em sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 73,7% 

 Argila: 96 g/kg 

 Relação Textural B/A 1,20 

 Textura areia franca 

 Consistência: ligeiramente dura (seca), friável 

(úmida), plástica e pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo blocos subangulares, 

de tamanho médio 

 Poros pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas e médias no 

horizonte B 

 Relevo: ondulado  

 PVAe3 

A Unidade e associações de unidades de mapeamento: PVAe3 é composta por: 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave 
Ondulado, Horizonte A Moderado (PVAe); 

Argissolo Vermelho Distrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, , 
Horizonte A Moderado (PVd); 

Argissolo Vermelho Eutrófico, Textura Arenosa/Média e Média, Relevo Suave Ondulado, , 
Horizonte A Moderado (PVe); 

Latossolo Vermelho Distrófico, Textura Média, Relevo Plano, Horizonte A Moderado (LVd); 

Os três (Perfis 2, 3 e 11) perfis selecionados na unidade PVAe3 receberam classificação 
correspondente com as três classes de solo que compõem o agrupamento de solos descrito 
para a unidade em questão (Figura 4.32), apresentando assim, elementos suficientes para 
validá-la.  

  



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.54  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Perfil 2 – LVd - Latossolo Vermelho Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: PVAe3 - Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico, ambos textura 

arenosa/média e média, relevo suave ondulado 

+ Latossolo Vermelho Distrófico textura média, 

relevo plano, todos A moderado 

 Coordenadas: 691.976,79E/7.527.428,78N 

 Altitude: 417m 

 Cor 2.5 Y 4/2 

 Posição na encosta: terço inferior 

 Erosão forte (sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 14% 

 Argila: 122 g/kg 

 Textura arenosa 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 

plástica e ligeiramente pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo granular, muito 

pequena 

 Poros muito pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado e ondulado 

Perfil 3 - PVAe – Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: PVAe3 - Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho Distrófico 

e Eutrófico, Ambos Textura Arenosa/Média e 

Média, Relevo Ondulado + Latossolo Vermelho 

Distrófico Textura Média, Relevo Suave Ondulado, 

A Moderado 

 Coordenadas: 691.857,11E 7.527.470,87N/ 

 Altitude: 482m 

 Cor 5.0 YR 5/6 

 Posição na encosta: terço superior 

 Erosão moderada (sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 50,1% 

 Argila: 115 g/kg 

 Textura arenoso 

 Consistência: firme (seca), friável (úmida), 

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa 

(molhada). 

 Estrutura moderada, tipo bloco, muito pequena 

 Poros muito pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas no horizonte B 

 Relevo: suave ondulado e ondulado 
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Perfil 11 – LVd - Latossolo Vermelho Distrófico 

 

 Unidade e associações de unidades de 

mapeamento: PVAe3 - Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho Distrófico 

e Eutrófico, Ambos Textura Arenosa/Média e 

Média, Relevo Ondulado + Latossolo Vermelho 

Distrófico Textura Média, Relevo Suave Ondulado, 

A Moderado 

 Coordenadas: 693.901,30E/7.525.036,36N 

 Altitude: 511m 

 Cor 2.5 YR 3/6 

 Posição na encosta: terço médio 

 Erosão ligeira ( entre sulcos) 

 Características do Horizonte B textural 

 Saturação por bases: 37,8% 

 Argila: 159 g/kg 

 Relação Textural B/A: 1,30 

 Textura franco-arenosa 

 Consistência: ligeiramente dura (seca), friável 

(úmida), ligeiramente plástica e ligeiramente 

pegajosa (molhada). 

 Estrutura moderada, tipo granular, de tamanho 

pequena a média 

 Poros pequenos em quantidade comum. 

 Presença de poucas raízes finas e médias no 

horizonte B 

 Relevo: ondulado 

4.1.6.2 – Capacidade de Uso dos Solos 

A capacidade de uso indica o grau de intensidade de cultivo que se pode aplicar em um 
terreno sem que o solo sofra diminuição de sua produtividade por efeito da erosão do solo, 
ou seja, tem o propósito de definir a máxima capacidade de uso do solo sem risco de 
degradação (LEPSCH et al., 1991). Os autores também ressaltam que o método de 
capacidade de uso deve ser usado para o planejamento de práticas de conservação do solo 
em propriedades rurais ou pequenas bacias hidrográficas. 

O conhecimento das potencialidades e limitações dos atributos físicos de uma propriedade 
agrícola ou, idealmente, de uma micro bacia hidrográfica, representa a base sobre a qual se 
assenta o planejamento do uso da terra uma vez que estes estudos permitem uma visão 
espacializada sobre o ambiente a ser explorado. 

As Unidades de Mapeamento presentes na APA Municipal do Rio Batalha apresentam como 
principal limitante a textura arenosa/média, o caráter abrúbtico da maioria dos horizontes B 
(horizonte B textural), a declividade e os processos erosivos intensos (erosões em sulco 
profundas e voçorocas). Neste sentido, a capacidade de solo enquadra-se no Grupo A, 
sendo na maioria das unidades de mapeamento, na classe III, que apresentam problemas 
complexos de conservação do solo (Tabela 4.18 e Figura 4.33) seguida da classe II, que 
representam terras cultiváveis com problemas simples de conservação. Essas áreas 
possuem uso ideal para silvicultura, culturas anuais, perenes e pastagem, com práticas 
conservacionistas voltadas ao controle de processos erosivos e melhoria da fertilidade dos 
solos. Cuidados redobrados devem ser direcionados as áreas com declividades mais 
acentuadas (suave ondulado a ondulado) no terço médio ao terço baixo do terreno. Outra 
questão a ser abordada é a alta pluviometria concentrada em poucos meses do ano 
(outubro a março), sendo o acumulado histórico dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro 
em torno de 500mm. Os solos presentes na APA não suportam alta descarga pluviométrica, 
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pois possuem drenagem deficiente ao longo do perfil, devido ao aumento abrúptico da 
quantidade de argila no horizonte B. Isso gera rápido encharcamento do solo e 
consequentemente a erosão superficial, com ocorrência de sulcos e voçorocas. 

Tabela 4.18 – Unidade de Mapeamento de Solos, Fórmula de Capacidade de Uso do 
Solo, Unidade Capacidade de Uso e Área da APA Municipal Rio Batalha 

UNIDADE DE 
MAPEAMENTO 

FÓRMULA DE CAPACIDADE DE USO 
UNIDADE DE CAPAC. 

DE USO 
ÁREA (ha) 

LVd1 

1-3/3-2/3 
_________ di - AUM 
A/B -2/7 

II e5s5 

431,93 

1-3/3-2/3 
_________ di-ab - R 
A/B -2/7 

28,22 

1-3/3-2/3 
_________ di - AP 
A/B -2/7 

555,72 

1-3/3-2/3 
_________ di- AEF 
A/B -2/7 

93,34 

LVd2 

1-5/3-2/3 
_________ di-ab AP 
B -2/8 

II e3,5s5 

2.036,79 

1-5/3-2/3 
_________ di-ab - R 
B -2/7 

436,67 

1-5/3-2/3 
_________ di - AUM 
B -2/7 

260,95 

1-5/3-2/3 
_________ di- ab - AEF 
B -2/7 

180,85 

LVd3 
1-5/3-2/3 
_________ di -ab - AP 
B -2/8 

III e3,5s5 

2.131,49 

 
1-5/3-2/3 
_________ di-ab - R 
B -2/7 

1.527,56 

 
1-5/3-2/3 
_________ di-ab - AUM 
B -2/8 

839,00 

 
1-5/3-2/3 
_________ di- ab - AEF 
B -2/7 

763,90 

PVAe1 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AP 
B/C -2/9V 

III e3,6s5 1.588,79 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - R 
B/C -2/7 

III e3,5s5 

194,14 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AUM 
B/C -2/8 

176,66 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AEF 
B/C -2/7 

1.089,89 
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UNIDADE DE 
MAPEAMENTO 

FÓRMULA DE CAPACIDADE DE USO 
UNIDADE DE CAPAC. 

DE USO 
ÁREA (ha) 

PVAe2 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AP 
A/B -2/8 

II e3,5s5 

646,86 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - R 
A/B -2/7 

68,75 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AUM 
A/B -2/8 

164,02 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AEF 
A/B -2/7 

643,54 

PVAe3 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AP 
B/C -2/9V 

III e3,6s5 614,87 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - R 
B/C -2/7 

III e3,5s5 

1,31 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AUM 
B/C -2/8 

209,34 

1-5/3-2/3 
_________ di - ab - AEF 
B/C -2/7 

337,90 

OBS: Terras Urbanas de Uso Misto (AUM); Reflorestamento (R); Agropecuária (AP); Vegetação Nativa (AEF) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2008) e Imagem de uso do solo, elaborado por STCP Engenharia de 

Projetos Ltda. (2018).  
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Figura 4.33 – Mapa de Capacidade de Uso do Solo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2008) e Imagem de uso do solo, elaborado por STCP Engenharia de 

Projetos Ltda. (2018).  

4.1.6.3 – Áreas Suscetíveis à Erosão, Escorregamento e/ou Assoreamento 

As voçorocas constituem um grave problema a ser enfrentado pela APA Municipal do Rio 
Batalha nos próximos anos. Devido às características do solo, a região apresenta grande 
potencial de ocorrência de erosão. Os problemas relacionados à ocorrência de processos 
erosivos envolvem a perda de área produtiva, risco de acidentes com animais, a 
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deterioração da infraestrutura viária rural e o assoreamento dos corpos hídricos. O 
assoreamento dos recursos hídricos resulta na redução da disponibilidade hídrica, além do 
risco de contaminação por poluentes carreados junto com os sedimentos gerados no 
processo erosivo. 

A Figura 4.34 apresenta a Suscetibilidade a Erosão de acordo com a unidade de 
mapeamento dos solos juntamente com os processos erosivos mapeados e disponibilizados 
pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, através do Programa "Cadastramento de 
pontos de erosão e inundação no Estado de São Paulo" (2018). 

Segundo informações do IPT (2018), em Bauru foram cadastrados 85 pontos erosivos, 
sendo 42 em área urbana e 43 em área rural. Inseridos na APA Municipal do Rio Batalha 
estão 24 pontos (Figura 4.34). Quando relacionados à suscetibiliade à erosão, observa-se 
que os pontos erosivos estão concentrados nas partes mais altas, porém nas faixas de 
suscetibilidade moderada e ligiera e moderada e forte.  

Em 2017 a STCP, através de imagem de satélite de alta resolução (Google Earth, sendo 
exportado para o ARCGis), levantou 64 pontos inseridos na APA (Figura 4.34), também em 
áreas mais altas e entre as faixas de suscetibilidade moderada e ligiera e moderada e forte. 
Destes, 15 foram identificados ao longo da ferrovia.  

Através do cruzamento das informações verificadas em campo e do detlahamento do 
Diagnóstico Ambiental de Recursos Hídricos (2008), foi possível classificar as áreas de 
fragilidade da APA do Rio Batalha (Figura 4.35). 

Dentre as principais pressões ocorrentes sobre o meio físico destacam-se o manejo 
inadequado do solo e o processo de chacreamento/urbanização, entre outros (Figura 4.36). 

A exploração agropecuária na APA, que inclui práticas de manejo intensivas, associadas à 
retirada da cobertura vegetal/florestal e a influência pedológica e da conformação do relevo, 
denota o aumento na intensidade dos processos erosivos, oportunizando o carreamento do 
material superficial do solo e consequentemente o carreamento de insumos aplicado a ele 
para áreas adjacentes ou mesmo para os leitos dos cursos d'água. 

Os tratos culturais (manejo) mal dimensionados podem levar ao processo de compactação 
dos solos. O solo é considerado compactado quando a proporção de macroporos em 
relação à porosidade total é inadequada para o desenvolvimento do sistema radical das 
plantas. Com essa possível compactação, as propriedades físicas do solo mais são as 
associadas ao teor e transmissão de água, ar, calor, nutrientes, gases e aumento da 
resistência do solo. 

Segundo observações efetuadas em campo (Foto 4.01), é ainda ineficiente a utilização de 
práticas de conservação do solo para que as pastagens não se degradem e facilitem a 
instalação de processos de erosão que causem danos ambientais irreversíveis. O super 
pastejo, o manejo inadequado do solo, o uso indevido de áreas impróprias e o cultivo 
impróprio para o tipo de solo dão origem a sulcos, ravinas e voçorocas, observadas em nas 
áreas percorridas na etapa de campo. 

No caso do processo de urbanização que ocorre na porção sul da APA, a ocupação irregular 
e desordenada tem várias consequências, sendo que uma das mais diretas é a 
impermeabilização do solo, que provoca a diminuição da capacidade de infiltração e, logo, o 
aumento do escoamento superficial, fator que tem grande influência no fluxo hídrico de uma 
região (Tabela 4.19). 
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Figura 4.34 – Mapa de Suscetibilidade a Erosão e Processos Erosivos Mapeados 

 
Fonte: Mapa de Suscetibilidade à erosão Prefeitura Municipal de Bauru (2008) e Pontos com erosão IPT 

(2012). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019) 
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Figura 4.35 – Mapa de Fragilidade da APA do Rio Batalha 

 

Fonte: Diagnóstico Ambiental de Recursos Hídricos (2008). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 
Ltda. (2018) 
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Figura 4.36 – Mapa de Pressões Sobre o Solo e Vegetação 

 
Fonte: Elaborado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018) 



                          

4 – Diagnóstico Ambiental 

2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda.  4.63 

Foto 4.01 – Registros Fotográficos de Processos Erosivos na APA Municipal do Rio Batalha 

  

  

 

  
Legenda: (A) Processos Erosivos Laminares em Pastagem; (B) Processos Erosivos em Sulcos em Pastagem; (C e D) 

Voçoroca em Pastagem; (E e F) Voçoroca a partir da Estrada Municipal; (G) Rio Batalha. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Tabela 4.19 – Valores de Infiltração, Escoamento Superficial e Evaporação em 
Diferentes Tipos de Ocupação  

TIPO DE OCUPAÇÃO 
INFILTRAÇÃO 

(mm/min) 

ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL 

(mm/min) 

EVAPORAÇÃO 
(mm/min) 

Áreas Impermeabilizadas 0,0 0,84 0,2 

Superfícies com condições normais de 
agricultura 

0,4 – 0,6 0,3 – 0,5 0,1 

Matas com bom coberto (>60%) 0,7 0,2 0,1 

Fonte: adaptado de Magalhães, M. “Arquitetura da Paisagem – morfologia e complexidade” (2001) in: Faria e 
Pedrosa (2005). 

A ocupação desorganizada de locais com restrições ambientais é devido ao adensamento 
populacional, característico da região. Consequentemente, a região passará a ter 
implicações dessa ocupação desordenada, tais como o aumento dos processos erosivos e 
da gravidade dos mesmos e assoreamento do manancial de abastecimento público, 
aumento na produção de esgoto e lixo dispostos inadequadamente e contínua e crescente 
deterioração da qualidade das águas. 

4.1.6.4 – Cenário Atual e Projeção das Tendências Atuais 

A situação atual é retratada através da abordagem da erosão do solo, da influência do 
manejo e da conservação do solo e da água e dos fatores antrópicos da degradação. 

As causas principais do processo de erosão acelerada do solo são: o poder desagregante 
da água e a capacidade de resistência do solo a essa ação, ou seja, a erosão decorre da 
erosividade da chuva e da erodibilidade do solo. 

O fator erosividade é um índice numérico que expressa a capacidade da chuva, esperada 
em dada localidade, para causar erosão em área sem proteção. Na mesma linha, a 
erodibilidade é a suscetibilidade do solo para sofrer o processo erosivo, portanto um solo 
com alta erodibilidade sofreria maior erosão do que outro com baixa erodibilidade, nas 
mesmas condições. 

As propriedades do solo que influenciam a sua erodibilidade são aquelas que: 

 Afetam a velocidade de infiltração, a permeabilidade e a capacidade total de 
armazenamento de água; 

 Resistem às forças de dispersão, salpico, abrasão e transporte pela chuva e 
enxurrada. 

Na APA Municipal Rio Batalha ocorrem classes de solos que apresentam, por possuírem 
características físico-químicas que se encaixam na descrição anterior, fragilidades quanto à 
processos erosivos. Portanto, o uso/ocupação na maior parte da unidade de conservação, 
que através da ocupação irregular e práticas de manejo inadequadas, expõe o solo as 
condições ideais para o desenvolvimento de processos erosivos não são as mais indicadas 
para a conservação ambiental. Assim observa-se a ocorrência do selamento da camada 
superficial do solo, com consequente escoamento superficial nas vertentes, carreamento de 
partículas sólidas e resíduos de insumos agrícolas para os corpos hídricos e assoreamento 
dos mesmos. 

As etapas da degradação dos solos, sob exploração e ocupação inadequadas, são: 
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 Etapa 1 - as características originais dos solos são destruídas gradativamente, e os 
danos não são imediatamente percebidos, devido a pouca intensidade dos 
processos; 

 Etapa 2 - há perdas acentuadas da matéria orgânica do solo, com forte 
comprometimento da estrutura. Ocorre a compactação superficial, impedindo a 
infiltração de água e a penetração das raízes, bem como selamentos superficiais; 

 Etapa 3 - o solo está intensamente comprometido, com colapso violento do espaço 
poroso.  

O tempo necessário para que um solo atinja o grau de degradação demonstrado na Etapa 3 
depende da intensidade de uso das práticas inadequadas de manejo, da sua declividade, de 
sua textura e da resistência à erosão hídrica (erodibilidade). 

Portanto, nas áreas de relevo movimentado, que possuem como matriz solos como 
Argissolos Vermelho e Argissolos Vermelho-Amarelo e são explorados inadequadamente, 
conclui-se que estão aptos a entrarem em colapso caso não sejam aplicados diretrizes para 
qual a unidade de conservação foi criada. 

4.2 – MEIO BIÓTICO 

4.2.1 – Flora 

No Estado de São Paulo, a expansão de atividades agropecuárias vem reduzindo 
rapidamente a cobertura florestal nativa, causando preocupação à atual capacidade de 
alguns fragmentos florestais em manter o que resta de suas biocenoses em equilíbrio 
natural (PINHEIRO & MONTEIRO, 2009). Segundo KRONKA et al. (1993), a cobertura 
florestal que chegou a recobrir 88% do território paulista está reduzida a cerca de 13% de 
sua área original. Para a área do planalto ocidental ou região oeste, o desflorestamento foi 
mais intenso, sendo que atualmente, restam pouco menos de 2% da cobertura florestal 
nativa (VIANA & TABANEZ, 1996). 

A fragmentação de uma matriz florestal causa isolamento dos remanescentes, além de 
culminar em alterações das características ambientais locais (SAUNDERS et al., 1991). A 
integridade ecológica dos ecossistemas naturais em uma paisagem está diretamente 
relacionada à manutenção das condições satisfatórias de tamanho e qualidade ambiental da 
área. Nessa perspectiva, pode-se assegurar a continuidade dos processos ecológicos ao 
longo do tempo (PIRES et al., 2004). Hoje, a fragmentação de habitats é uma das mais 
graves ameaças à manutenção dos ecossistemas e da diversidade biológica (DEBINSKI & 
HOLT, 2000). 

O quadro atual dos remanescentes naturais verificados para o Estado de São Paulo segue o 
mesmo padrão no município de Bauru. KRONKA et al. (1993), apontam reduções drásticas 
na vegetação natural do município em questão. Segundo o Plano Municipal de Conservação 
e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado (BAURU, 2015), a acelerada degradação 
das formações florestais nas últimas décadas é evidente, e o principal fator responsável por 
ela foi a expansão da fronteira agrícola, principalmente a cultura cafeeira, seguida pela 
canavieira. A consequência direta dessa devastação foi a fragmentação da vegetação. O 
que resta da vegetação, atualmente, são fragmentos de dimensões variadas em diversos 
estados de degradação, isolados uns dos outros. Essas “ilhas de vegetação”, em geral, são 
de pequenas dimensões e circundadas de terras agrícolas. A consequência antrópica sobre 
essas “ilhas de vegetação” é o desenvolvimento de processos ecológicos que resultam 
numa diversidade menor de espécies, além da mortalidade de inúmeras outras. 

A preocupação com o rápido processo de desmatamento e as escassas informações sobre 
a composição das fitocenoses no município de Bauru levou diversos autores a 
desenvolverem estudos sobre a vegetação do município, a saber: em Floresta Estacional 
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Semidecidual (CAVASSAN, 1983; CAVASSAN et al., 1984; TONIATO, 2001); em Savana 
Florestada (FERRACINI et al., 1983; CAVASSAN, 1990; PASCHOAL & CORRÊA, 1996; 
CHRISTIANINI & CAVASSAN, 1998; FARACO, 2007); em transição entre estas duas 
fitofisionomias (PINHEIRO et al., 2002; WEISER, 2007; PINHEIRO & MONTEIRO, 2008); e 
em Floresta Estacional Semidecidual com encharcamento permanente (CARBONI, 2007). 

Nesse contexto de destruição desenfreada dos ambientes naturais, faz-se de suma 
importância a criação de meios que permitam a manutenção dessas áreas ao longo do 
tempo e assim possibilite aos seus organismos desempenhar seus processos ecológicos 
naturais. Dessa maneira, o estabelecimento de áreas protegidas por meio da criação de 
unidades de conservação exerce papel fundamental, pois, além da proteção dos recursos 
bióticos, essas visam também a conservação dos recursos físicos e culturais destes 
espaços naturais (SCHENINI et al., 2004). 

Para tanto é necessário dispor do conhecimento acerca desses ambientes para que assim 
possa se concretizar uma efetiva proteção e manutenção desses poucos remanescentes de 
vegetação. Nesse sentido, os diagnósticos, inventários e monitoramentos da vegetação 
local são ferramentas indispensáveis em estudos ambientais, na tomada de decisão em 
ordenamento e planejamento do território, e na definição de políticas de gestão de recursos 
naturais (MMA, 2007). Por meio do estudo da composição florística, da estrutura 
fitossociológica e da dinâmica de um remanescente natural pode-se construir uma base 
teórica para auxiliar projetos de conservação e a recuperação de áreas degradadas, 
contribuindo para seu manejo (KLINK & MACHADO, 2005). 

As iniciativas em direção à preservação e à recomposição de fragmentos requerem 
conhecimentos de florística, fitossociologia e também da ecologia de suas espécies 
componentes (OLIVEIRA-FILHO et al., 1994). O maior objetivo da conservação não é 
preservar um ideal de floresta intocada e sim a diversidade do ecossistema como um todo 
(MORELLATO & LEITÃO FILHO, 1995). 

Este item do relatório está subdividido por unidades amostrais (fazendas), locais onde foram 
realizadas as amostragens em campo mediante a implantação de parcelas (quantitativo) e 
de observações florísticas diretas (qualitativo). Cada subitem contém outros dois, onde são 
apresentados em primeira instância os resultados quantitativos (análise fitossociológica) e, 
na sequência, os resultados qualitativos (análise florística). Os resultados estão 
apresentados juntamente com a discussão, objetivando facilitar a compreensão do leitor, 
tornando a leitura mais dinâmica. 

O município de Bauru está localizado na região centro oeste do estado de São Paulo, 
situando-se numa região ecotonal (ambiente de transição) entre os domínios fitogeográficos 
(AB’SABER, 1977; FIASCHI & PIRANI, 2009) da Mata Atlântica e do Cerrado (CAVASSAN, 
2013). Portanto, essa região abriga dois dos domínios apontados como prioritários para 
conservação, os quais receberam a classificação de hotspots globais de biodiversidade 
(MYERS et al., 2000), muito em função da alta biodiversidade e taxa de endemismo, grande 
perda da área total original e poucas unidades de conservação. 

Durante o trabalho de campo e, posteriormente com o agregar das análises efetuadas, 
observou-se que as unidades amostrais são muito semelhantes entre si, apresentando 
características vegetacionais que permitem enquadrá-las na categoria de Floresta 
Estacional Semidecidual (FES), que é uma das fisionomias do domínio fitogeográfico da 
Mata Atlântica. De acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), a 
FES que ocorre na Região Florística do Sudeste, é subdividida em 4 fitofisionomias em 
função de faixas altimétricas, sendo elas (1) Aluvial – áreas de planícies e/ou próximo a 
corpos hídricos; (2) das Terras Baixas - entre 5 e 100 m.s.n.m., (3) Submontana - entre 100 
e 600 m.s.n.m. e (4) Montana – entre 600 e 2.000 m. 

As FES, como o próprio nome nos diz, caracterizam-se por serem ambientes de clima 
estacional, ou sazonal, apresentando duas estações do ano bem definidas: uma quente e 
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chuvosa (outubro a março) e outra fria e seca (abril a setembro). A estação seca ocasiona 
repouso fisiológico nas plantas, fazendo com que entre 20 e 50% das espécies arbóreas 
sejam decíduas, ou caducas (plantas que perdem suas folhas em determinada parte do ano) 
dentro da comunidade florestal (IBGE, 2012). Essas florestas apresentam dominância 
florística de gêneros oriundos da Amazônia, como Parapiptadenia, Peltophorum, Cariniana, 
Lecythis e Astronium, gêneros esses que foram observados, e muitas vezes amostrados, em 
quase todas as áreas inventariadas no presente estudo. 

Tendo em vista o cenário apresentado, e utilizando como embasamento técnico/teórico o 
Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), foram identificadas em campo duas 
principais fitofisionomias: Floresta Estacional Semidecidual Submontana e Floresta 
Estacional Semidecidual Aluvial. Por se tratar de uma região ecotonal, observamos em duas 
unidades amostrais (Fazenda Santo Inácio e Fazenda Cachoeirinha) uma Floresta 
Estacional Semidecidual Submontana que apresenta alguns elementos (poucas espécies) 
de Cerrado. Contudo, as áreas são bastante similares floristicamente, em especial por 
apresentarem e compartilharem semelhantes características ambientais, além de ocorrerem 
geograficamente próximas. Essas classes de vegetação são mostradas na Tabela 4.20 e 
ilustradas na Figura 4.37.  

Todas as unidades amostrais apresentam-se em estágio médio de regeneração, de acordo 
com os critérios estabelecidos na Resolução Conjunta SMA/IBAMA nº 1 (BRASIL, 1994), 
com exceção da Fazenda Cachoeirinha, a qual apresenta um efeito de borda muito grande, 
o que torna o ambiente uma transição entre estágio inicial e médio de regeneração. Não 
foram encontradas espécies raras nos fragmentos estudados (consultado em GIULIETTI et 
al., 2009) e, de acordo com a lista da Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), e o CNC Flora, 
foram amostradas quatro espécies classificadas como vulneráveis, o ipê-tabaco (Zeyheria 
tuberculosa), palmito juçara (Euterpe edulis), cedro-do-brejo (Cedrela odorata) e o cedro 
(Cedrela fissilis). Não foram encontradas espécies endêmicas da região, apenas com 
endemismo registrado em nível de Brasil (de acordo com a FLORA DO BRASIL, 2020). 

A Cobertura Florestal na Área da APA pode ser observada mais detalhadamente nos Mapas 
de Vegetação e Vegetação e Uso do Solo disponível no Volume de Mapas. 

Tabela 4.20 – Cobertura Vegetal Nativa na Área APA Municipal do Rio Batalha 

CLASSES ÁREA (ha) * ÁREA (%) 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 1.268,74 8,41% 

Floresta Estacional Semidecidual Submontana 1.842,27 12,22% 

TOTAL 3.111,00 20,63% 

* valor aproximado 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(2018). 
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Figura 4.37 – Mapa de Cobertura Vegetal Nativa da APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(2018). 

As demais áreas com cobertura vegetal (fruticultura e silvicultura), em conjunto com as 
áreas prioritárias para conservação, áreas de reserva legal (RL), áreas de preservação 
permanente (APP) e APP/RL degradadas estão apresentadas na Figura 4.38. 



                          

4 – Diagnóstico Ambiental 

2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda.  4.69 

Figura 4.38 – Mapa de Cobertura Florestal da APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(2018). 

As áreas prioritárias para conservação podem ser observadas mais detalhadamente na 
Figura 4.39. 



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.70  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Figura 4.39 – Áreas Prioritárias para Conservação da APA Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(2018). 

Como pode ser observado no dendrograma (Figura 4.40), o primeiro grupo a se formar (da 
esquerda para direita da figura) é constituído por quatro fragmentos que apresentam 
fisionomia de Floresta Estacional Semidecidual, sem influência de corpos hídricos. Dentro 
desse grupo ocorre a separação em outros dois (Progresso + Shangrilá e Cachoeirinha + 
Santo Inácio). A pequena diferença entre esses dois grupos é que nos dois últimos 
fragmentos foram observadas duas espécies que são comuns de fisionomias de Cerrado de 
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acordo com DURIGAN et al. (2012), Byrsonima intermedia (murici) e Myrcia guianensis 
(brasa-viva) na Fazenda Santo Inácio. Já na Fazenda Cachoeirinha foi observado espécies 
generalistas (que ocorrem tanto em Cerrado como em FES), como, por exemplo, Copaifera 
langsdorffii (copaíba), Cordia trichotoma (louro-pardo) e Zeyheria tuberculosa (ipê-felpudo 
e/ou ipê-tabaco). Como ambos os fragmentos apresentam estrutura florestal, sendo a 
vegetação mais parecida com o observado em FES do que em Cerrado, levando à 
classificação dessas áreas como FES. 

Figura 4.40 – Dendrograma da Análise de Agrupamento com Dados da Florística de Todas as 
Unidades Amostrais 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Já no grupo da direita, nota-se que o fragmento presente na Fazenda 3T fica isolado dos 
outros dois (Santa Rosa e Val de Palmas). Essa separação pode ter acontecido em função 
da fisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (mata ciliar) que este fragmento 
apresenta, diferenciando-o dos outros dois. Porém, tanto na Fazenda Santa Rosa, como na 
Val de Palmas, a vegetação também apresenta influência de corpo hídrico, mas não direta 
como ocorreu na 3T (sem encharcamento). 

De acordo com o exposto, a vegetação encontrada na APA do Rio Batalha em Bauru/SP, 
apresenta alta similaridade florística, sendo muito aparentada entre si, muito em função da 
semelhante estrutura de FES e o compartilhamento de espécies observada nos fragmentos 
estudados. Apesar desta alta similaridade florística, cabe destacar que esses fragmentos 
são heterogêneos e apresentam suas próprias particularidades. Segundo BERTONI & 
MARTINS (1987), a heterogeneidade entre fragmentos pode decorrer de variações de 
condições ambientais, das preferências ecológicas das espécies e também dos diversos 
graus de perturbação provocados pelo homem. Além disso, a fragmentação causa 
diminuição da diversidade e cada fragmento pode conter pequena parte da diversidade 
original (DENSLOW, 1995). Assim, cada fragmento, com histórico e estado de preservação 
próprios, tornam-se únicos.  

No Anexo 4.03 tem-se a lista geral das espécies de flora identificadas nos fragmentos objeto 
deste diagnóstico, enquanto que no Anexo 4.04 é apresentada lista por fragmento e uma 
lista de espécies com indicação para uso medicinal.  
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4.2.1.1 – Fazenda 3T 

4.2.1.1.1 - Fitossociologia 

A área amostrada pode ser caracterizada por Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, ou 
mata ciliar de modo genérico. Nela foram encontradas espécies típicas de ambientes 
higrófilos como Cedrella odorata (cedro-do-brejo), Croton urucurana (sangra-d’água), Inga 
vera, Gymnanthes klotzschiana (branquilho) e Geonoma brevispatha (ubim). 

Nas duas parcelas alocadas na unidade amostral em questão foram plaqueteados 95 
indivíduos, sendo um o número de árvores mortas em pé. Esses indivíduos estão 
distribuídos em 27 espécies e 15 famílias botânicas. Dentre essas 27 espécies uma 
permaneceu indeterminada, uma em nível de família, 3 em nível genérico e 21 em nível 
específico. A densidade estimada foi de 2375 ind/ha (Tabela 4.21). As famílias que se 
destacaram em riqueza de espécies foram Myrtaceae com 5 espécies, seguida por 
Fabaceae e Euphorbiaceae com 3 espécies cada, Anacardiaceae, Meliaceae e Sapindaceae 
com 2 espécies cada. Juntas essas famílias representam cerca de 63% das amostras. As 
demais famílias 7 famílias apresentam somente uma espécie cada. 

Segundo RODRIGUES & NAVE (2001), as famílias Fabaceae, Euphorbiaceae e Myrtaceae 
são citadas como as famílias de maior riqueza florística em trabalhos realizados em matas 
ciliares no Brasil extra-amazônico. Fato que corrobora os resultados obtidos no presente 
estudo.  

Tabela 4.21 – Características Gerais do Estrato Arbustivo-Arbóreo nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda 3T 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 95 

Número de Espécies 27 

Número de Famílias 16 

Número de Amostras 2 

Densidade (ind/ha) 2375 

Área Basal total (m
2
/ha) 1,739 

Dominância Absoluta (m
2
/ha) 43,475 

Volume total (m
3
) 16,558 

Diâmetro – média (cm) 12,677 

Altura – média (m) 6,737 

Volume – média (m
3
) 0,174 

Índice Shannon-Wiener (nats/ind) 2,799 

Equabilidade  0,849 

Índice Simpson  0,077 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O índice de diversidade de Shannon (H’) encontrado para a área estudada foi de 2,799 
nats/ind. Estudos realizados em matas ripárias e ribeirinhas e em florestas higrófilas exibem 
valores muito próximos a esse. Como exemplo pode-se citar CARDOSO-LEITE et al. (2004), 
que obtiveram 2,8 nats/ind; TONIATO et al. (1998), 2,8 nats/ind e IVANAUSKAS et al. (1997) 
2,751 nats/ind.. Assim, a área estudada apresenta valores de diversidade dentro do 
esperado para esses ambientes. 
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Em relação à composição de espécies verificou-se que algumas foram comuns a todos 
esses trabalhos, inclusive o atual, podendo-se citar: Tapipira guianensis (peito-de-pomba), 
Copaifera langsdorffii (copaíba), Guarea macrophylla (café-bravo) e Croton floribundus 
(capixingui). Entretanto, muitas outras comuns a esses três estudos não foram encontradas 
no presente. Tal fato pode ser explicado pela baixa similaridade entre áreas dessa 
fitofisionomia (CARDOSO-LEITE et al., 2004). Segundo RODRIGUES & NAVE (2001) 
alguns dos fatores determinantes da heterogeneidade florística dessas fitofisionomias são o 
tamanho da faixa ciliar florestada, o estado de conservação desses remanescentes, o tipo 
vegetacional de origem dessa formação florestal ciliar, a matriz vegetacional onde a mesma 
está inserida, e a heterogeneidade espacial das características físicas do ambiente. 

Com relação às variáveis fitossociológicas analisadas (Figura 4.41), Inga vera ocupou o 
primeiro lugar no Índice de Valor de Importância devido à alta dominância relativa, já que 
possui densidade e frequência relativas baixas. Os indivíduos dessa espécie exibiram os 
maiores valores de DAP dentre os amostrados (25,75 cm vs 12,67 cm da comunidade) e 
estão entre os de maior porte da área, muitas vezes compondo o dossel. Segundo 
LORENZI (2008), essa espécie é pioneira e característica de planícies aluviais e beira de 
rios da mata atlântica. Na Floresta Estacional Semidecidual ocorre exclusivamente em beira 
de rios. Apresenta nítida preferência por solos bastante úmidos e até brejosos ocorrendo 
quase que exclusivamente em formações secundárias. 

Figura 4.41 – Parâmetros Fitossociológicos das 15 Espécies Mais Representativas Amostradas 
no Estrato Arbustivo-Arbóreo da Unidade Amostral Fazenda 3T 

 
Legenda: (DR) Densidade Relativa, (DoR) Dominância Relativa, (FR) Frequência Relativa, (IVI) Índice de Valor 

de Importância 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O segundo lugar é ocupado por Gymnanthes klotzschiana (branquilho) por apresentar 
valores significativos de densidade e dominância relativas conjuntamente. Os indivíduos 
dessa espécie apresentaram porte intermediário quando comparados com a comunidade 
analisada, mas se encontram bastante adensados, ocorrendo majoritariamente em apenas 
uma parcela. Fato que vai de encontro ao exposto por LORENZI (2008) quando indica que 
esta espécie ocorre em agrupamentos chegando a formar populações quase puras. 
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Segundo o mesmo autor, a espécie é pioneira, e característica quase que exclusivamente 
das florestais aluviais e de galeria ao longo de rios e regatos, desenvolvendo-se em 
ambientes abertos e beira de capões de lugares úmidos e até brejosos. 

Com a maior densidade relativa, Sebastiania brasiliensis (branquinho) aparece no IVI em 
terceiro lugar. Seus indivíduos são de pequeno porte, porém estão em maior número (17 de 
95 no total) com elevada concentração na décima parcela. Segundo LORENZI (2009a), 
desenvolve-se preferencialmente no interior de capões e sub-bosque úmidos, como beira de 
rio e córregos. 

Tapirira guianensis (peito-de-pombo), ocupou o quarto lugar no IVI, pois apresentou valor de 
dominância relativa intermediária, contudo baixa frequência relativa pois foi amostrada 
somente na parcela 10. Essa é uma espécie típica de terrenos úmidos, encontrada em todas 
as formações vegetais, inclusive muito frequente em formações secundárias, e produtora de 
frutos muito apreciados pela fauna silvestre (LORENZI, 1992). Essa espécie ocorre também 
na Floresta Ombrófila Densa (e em mata ciliar), suportando encharcamento e inundações. 

Já o quinto lugar no IVI foi ocupado por Copaifera langsdorffii (copaíba). Esta apresentou 
somente quatro indivíduos e foi amostrada em apenas uma parcela. Contudo seu DAP 
médio foi expressivo, (25,11 cm vs 12,67 cm da comunidade). Seus indivíduos estão entre 
os de maior porte na vegetação local e muitas vezes são as poucas árvores emergentes da 
área. É uma espécie típica da transição cerrado/floresta (LORENZI, 1992). É citada, 
também, como espécie ocorrente em Floresta Ombrófila Densa, Cerrado e mata ciliar, 
suportando encharcamento e inundações. A seguir são apresentadas algumas das espécies 
amostradas na Fazenda 3T (Foto 4.02). 

Foto 4.02 – Exemplo de Espécies Encontradas na Fazenda 3T 

   

Legenda: (A): Guarea macrophylla; (B): Geonoma brevispatha; (C): Ruellia brevifolia; 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Nas 2 subparcelas para a amostragem do estrato regenerante foram quantificados 11 
indivíduos, pertencentes a 6 espécies dividas em 5 famílias, resultando em densidade 
estimada de 55.000 ind./ha (Tabela 4.22). Todas as espécies foram identificadas em nível 
específico. A família com maior riqueza foi Fabaceae com duas espécies. Rubiaceae, 
Proteaceae e Euphorbiaceae apresentaram uma cada.  

Com relação às variáveis fitossociológicas dos regenerantes (Figura 4.42), Psychotria 
carthagenensis (chacrona) ocupou o primeiro lugar tanto pela frequência, quanto pela 
densidade, relativas. Foi amostrada nas duas parcelas, porém está agregada na Parcela 9, 
onde representa 80% dos indivíduos amostrados. Distribuída por todo o Brasil é uma 
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espécie característica e preferencial da floresta pluvial atlântica e das florestas estacionais 
de baixa altitude. 

Tabela 4.22 – Características Gerais do Estrato Regenerante nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda 3T 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 11 

Número de espécies 6 

Número de famílias 5 

Número de amostras 2 

Densidade (ind/ha) 5500 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Zanthoxylum fagara (arruda-amarela), Roupala montana var. brasiliensis (carne-de-vaca), 
Bauhinia longifolia (pata-de-vaca) e Gymnanthes klotzschiana (branquilho) apresentaram 
valores de frequência e densidade relativas muito próximos. O fato de Z. fagara (arruda-
amarela) ocupar o segundo lugar pode ser explicado pelo maior número de indivíduos 
amostrados e maior densidade. Esta espécie habita desde matas úmidas a mesófilas, até 
matas secas de regiões semiáridas, raramente em mata de restinga, muitas vezes em 
formações secundárias; entre 100 e 2.500 m.s.n.m. (FLORA DO BRASIL, 2020). 

Para as demais espécies foi amostrado apenas um indivíduo cada, sendo que esses estão 
bem distribuídos pelas parcelas. Grande parte do piso da mata é forrado pela espécie 
herbácea Commelina sp. A presença desta não parece atrapalhar a regeneração. O que 
pode influenciar na regeneração e consequentemente no recrutamento é a dinâmica fluvial 
do Rio Batalha que, pelo presenciado em campo, em períodos de cheia extravasa sua calha 
e alaga as áreas adjacentes, fazendo com que muitas plântulas sejam encobertas pela 
água. 

Figura 4.42 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies Amostradas no Estrato Regenerante 
da Fazenda 3T 

 

Legenda: (DR) Densidade Relativa, (FR) Frequência Relativa. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Ambas as áreas (Foto 4.03) amostradas apresentam sinais de alteração. O dossel não é 
contínuo e apresenta cerca de 8 metros de altura, tendo predominância das espécies 
T.guianensis (peito-de-pombo), Inga vera, C.langsdorffii (copaíba) e G.klotzschiana 
(branquilho), as quais são comuns em ambientes alterados. O sub-bosque varia de ralo a 
médio e apresenta espécies como S.brasiliensis (branquinho), Matayba eleagnoides 
(mataiba) e Monteverdia aquifolia (espinheira-santa). A maioria das espécies encontradas 
pode ser considerada pioneira. Há presença de trepadeiras lenhosas (lianas) em densidade 
moderada. O solo é argiloso e bastante húmido. Sobre esse aspecto é importante destacar 
que o solo é fator determinante para a diversidade de espécies de um dado ambiente, pelo 
fato de estar suscetível a inundações frequentes ou permanentes acaba sendo menos 
drenado, criando assim um ambiente altamente seletivo para as espécies de plantas, seja 
pela redução, ou mesmo pela eliminação da oxigenação do solo (LIEBERMAN et al., 1985). 
Esses ambientes estressantes são dominados por algumas espécies com grandes 
populações e biomassas elevadas, apresentando baixa diversidade em comparação com as 
formações vegetais estabelecidas em solos bem drenados (TEIXEIRA & ASSIS, 2009). 

Foto 4.03 – Aspectos Gerais da Fazenda 3T 

   

Legenda: (A): Amostragem da regeneração natural; (B): Vista do Rio Batalha e sua mata ciliar; (C): Área 
adjacente ao rio periodicamente alagada. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Um aspecto importante da área é a alta densidade de epífitas (Foto 4.04). Por ser 
extremamente úmido, esse ambiente propicia a instalação e a manutenção desse tipo de 
forma de vida. Dentre todos os fragmentos florestais amostrados nesse estudo (unidades 
amostrais), essa foi a área com a maior densidade e diversidade de epífitas. Dentre as 
espécies encontradas pode-se citar as espécies de orquídeas (Orchidaceae) Microlaelia 
lundi e Cattleya loddigesii, as bromélias (Bromeliaceae) Vriesea friburgensis, Tillandsia 
stricta e Tillandsia geminiflora, a arácea (Araceae) Philodendron sp., a Cactaceae 
Epiphyllum phyllanthus e as pteridófitas Ligodium volubile, Campyloneurum sp., Pleopeltis 
pleopeltidis, Pecluma sp. e Microgramma vaccinioides.  
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Foto 4.04 – Componente Epifítico da Fazenda 3T 

   

Legenda: (A): Tillandsia stricta; (B): Associação de orquidáceas e pteridófitas; (C): Vriesea friburguensis. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  

A partir de todos os dados expostos e levando em consideração os critérios estabelecidos 
pela Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 (BRASIL, 1994) utilizados para categorizar 
estágios sucessionais de determinada vegetação, pode-se considerar que a vegetação da 
Fazenda 3T é enquadrada na categoria de vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração. Alguns dos fatores que permitem tal classificação são: (a) presença de árvores 
de vários tamanhos, conferindo à área amostrada fisionomia florestal; (b) presença de 
estratos verticais como sub-bosque e dossel, sendo que nesse último há presença de 
árvores emergentes; (c) diâmetro médio de 12,6 cm e altura média de 6,7 m; (d) presença 
de epífitas; (e) presença de trepadeiras lenhosas (lianas); (f) presença de espécies como 
Copaifera langsdorffii, Cedrela odorata, Tapirira guianensis e Zanthoxyllum sp. 

4.2.1.1.2 - Florística 

Na Fazenda 3T foram amostradas 86 espécies, pertencentes à 39 famílias botânicas mais 
uma indeterminada, em função do indivíduo não apresentar folhas no momento da 
amostragem. As famílias mais ricas (maior número de espécies) foram Fabaceae e 
Myrtaceae (9 espécies cada), Euphorbiaceae (6 espécies), Meliaceae e Polypodiaceae (4 
espécies cada), Arecaceae, Bromeliaceae, Lauraceae, Melastomataceae e Rutaceae (3 
espécies cada). Quanto às formas de vida, aquela que apresentou maior número de 
espécies foi o grupo das árvores (57 espécies), seguidas por ervas (14), trepadeiras (9), 
arbustos (4) e subarbustos (1). De acordo com as categorias de ameaça, ou status de 
conservação da CNC Flora, 11 espécies foram classificadas como LC (pouco preocupante), 
1 como VU (vulnerável) e 74 como NA (não avaliada). De acordo com a Portaria MMA nº 
443 (BRASIL, 2014), apenas uma espécie foi classificada como vulnerável. Abaixo está 
apresentado na Figura 4.43, gráfico com as famílias mais ricas encontradas na análise 
florística (qualitativa) realizada na Fazenda 3T, bem como, na sequência, a listagem 
florística com as espécies encontradas nessa unidade amostral. 
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Figura 4.43 – Famílias Mais Ricas (Maior Número de Espécies) da Análise Qualitativa Realizada 
para a Fazenda 3T 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Fabaceae é uma das famílias mais ricas e importantes do Brasil, estando presente sempre 
entre as dez famílias mais representativas em todos os domínios fitogeográficos brasileiros, 
como Mata Atlântica, Pantanal e Cerrado (BFG, 2015). Essa família é popularmente 
conhecida como a família das leguminosas e, de acordo com SOUZA & LORENZI (2012) 
apresenta distribuição cosmopolita, abrangendo cerca de 650 gêneros e 19000 espécies, 
sendo considerada uma das maiores famílias de plantas superiores (angiospermas). 
Fabaceae possui espécies com diferentes formas de vida (e.g. árvore, arbusto, trepadeira, 
erva) e habita distintos substratos (e.g. terrícola, aquática, epifítica e rupícola), além de 
suportar diferentes condições climáticas (SOUZA & LORENZI, 2012; FLORA DO BRASIL, 
2020). De acordo com dados da FLORA DO BRASIL (2020), Fabaceae ocorre em todos os 
estados brasileiros, possuindo 222 gêneros (sendo 16 endêmicos do Brasil), 2849 espécies 
(1538 endêmicas), 59 subespécies (18 endêmicas) e 711 variedades (399 endêmicas) 
sendo considerada por SOUZA & LORENZI (2012) como a maior em número de espécies 
no Brasil. 

Como exemplo de espécies da família das leguminosas observadas na Fazenda 3T, 
destacaram-se os grandes indivíduos arbóreos de farinha-seca (Albizia niopoides) e copaíba 
(Copaifera langsdorffii), além de três espécies do gênero Machaerium (M. aculeatum, M. 
brasiliense e M. nictitans), duas do gênero Inga (I. vera e I. striata) e a pata-de-vaca 
(Bauhinia longifolia). 

Myrtaceae, assim como Fabaceae, é uma família com grande importância nos ecossistemas 
brasileiros, sendo uma das maiores da flora brasileira (SOUZA & LORENZI, 2012). De 
acordo com os mesmos autores, Myrtaceae possui distribuição predominantemente 
pantropical e subtropical, incluindo cerca de 130 gêneros e 4.000 espécies. Myrtaceae tem 
ocorrência registrada em todos os estados brasileiros, possuindo 23 gêneros (4 endêmicos), 
1.018 espécies (782 endêmicas) e 1 variedade endêmica catalogados no Brasil (FLORA DO 
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BRASIL, 2020). Na Fazenda 3T, as espécies mais comuns da família das goiabas foram 
Calyptranthes clusiifolia, Myrciaria floribunda e a gabiroba (Campomanesia xanthocarpa). A 
família Euphorbiaceae, assim como Fabaceae e Myrtaceae, também apresenta alta 
diversidade de espécies e formas de vida, habitando diferentes substratos, sendo 
representada no Brasil por 64 gêneros (5 endêmicos), 949 espécies (637 endêmicas), 35 
subespécies (28 endêmicas) e 28 variedades (17 endêmicas) (FLORA DO BRASIL, 2020). 
Neste fragmento, exemplos de ocorrência dessa família foram as espécies Actinostemon 
concepcionis, Sebastiania brasiliensis, Croton urucurana e Croton floribundus. 

Como apresentado na análise quantitativa dessa unidade amostral, a presença das famílias 
Polypodiaceae e Bromeliaceae entre as mais ricas, destaca a alta ocorrência de epífitas no 
local, muito em função da grande umidade que ambientes com influência aluvial 
proporcionam.  

Quanto ao grau de ameaça, ou status de conservação das espécies, este fora consultado no 
banco de dados do CNC Flora (Centro Nacional de Conservação da Flora) e na Portaria 
MMA nº 443 (BRASIL, 2014), das quais Cedrela odorata está classificada como VU 
(vulnerável), uma das três categorias de espécies ameaçadas de extinção. Dessa forma, 
recomenda-se que um plano de manejo seja implantado na área visando a preservação e o 
monitoramento de espécies como C. odorata visando a coleta de sementes e formação de 
mudas em viveiros para utilização em projetos de reflorestamento e enriquecimento florestal. 
No Anexo 4.04 está a listagem florística das espécies observadas nessa área de estudo. 

4.2.1.2 – Fazenda Progresso  

4.2.1.2.1 – Fitossociologia 

A área amostrada pode ser caracterizada por Floresta Estacional Semidecidual. Nas duas 
parcelas alocadas na unidade amostral em questão foram plaqueados 80 indivíduos, sendo 
três árvores mortas em pé. Esses indivíduos estão distribuídos em 29 espécies e 16 famílias 
botânicas. Dentre essas 29 espécies apenas uma permaneceu em nível genérico, as 
demais foram identificadas em nível específico. A densidade estimada foi de 2000 ind/ha 
(Tabela 4.23). As famílias que se destacaram em riqueza de espécies foram Fabaceae com 
7 espécies, seguida por Myrtaceae com 4 espécies, Euphorbiaceae, Rutaceae, 
Apocynaceae e Annonaceae com 2 espécies cada. Juntas essas famílias ricas representam 
cerca de 60% das amostras. As outras 12 famílias apresentam somente uma espécie cada. 

LEITÃO FILHO (1982) cita como caracteristicamente mais abundantes nas matas do interior 
do estado de São Paulo as famílias Myrtaceae, Fabaceae, Rutaceae, Rubiaceae, Moraceae, 
Meliaceae, Euphorbiaceae e Lauraceae. Dentre essas, quatro foram contempladas no 
presente estudo.  

Tabela 4.23 – Características Gerais do Estrato Arbustivo-Arbóreo nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Progresso, APA do Rio Batalha, Bauru/SP 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 80,00 

Número de Espécies 29,00 

Número de Famílias 16,00 

Número de Amostras 2,00 

Densidade (ind/ha) 2000 

Área Basal total (m
2
/ha) 1,259 

Dominância Absoluta (m
2
/ha) 31,476 

Volume total (m
3
) 15,820 
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PARÂMETROS VALOR 

Diâmetro – média (cm) 11,558 

Altura – média (m) 9,044 

Volume – média (m
3
) 0,198 

Índice Shannon-Wiener (nats/ind) 2,965 

Equabilidade 0,881 

Índice Simpson 0,062 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A diversidade florística calculada segundo o índice de Shannon-Wiener foi de 2,79. Este 
valor pode ser considerado intermediário se comparado com outros estudos realizados em 
florestas estacionais da região. DURIGAN et al. (2000) encontraram (H’ = 2,41) na Estação 
Ecológica dos Caetetus, SP. CAVASSAN et al. (1984), estudando o estrato arbóreo da 
floresta em Bauru/SP, encontraram H’ = 3,50; SILVA-FILHO & ENGEL (1993) obtiveram 3,06 
em Botucatu. 

Figura 4.44 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies 15 Espécies Mais Representativas 
Amostradas no Estrato Arbustivo-Arbóreo da Fazenda Progresso 

 
Legenda: (DR) Densidade Relativa, (DoR) Dominância Relativa, (FR) Frequência Relativa, (IVI) Índice de Valor 

de Importância. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Em segundo lugar no IVI aparece Metrodorea nigra (carrapateira) com alto valor de 
densidade relativa. Seus indivíduos foram amostrados apenas em uma das parcelas e 
variam de pequeno a médio porte. Alguns estudos (DURIGAN et al., 2000; SILVA & 
SOARES, 2002) indicam que essa é uma das principais espécies amostradas em Floresta 
Estacional Semidecidual, sendo recorrente sua presença nos primeiros lugares do IVI. Essa 
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espécie é componente comum do sub-bosque de FES e apresenta ampla distribuição pelo 
Brasil (LORENZI, 2008). 

Astronium graveolens (guaritá) ocupou o terceiro lugar no IVI possuindo valores equilibrados 
de frequência, densidade e dominância relativas. Seus indivíduos estão agregados 
majoritariamente na parcela oito e podem ser considerados de médio a grande porte quando 
comparados aos demais da vegetação amostrada. Essa espécie é amplamente distribuída 
pelo país, ocorrendo geralmente em agrupamentos descontínuos (LORENZI, 2008), fato 
evidenciado no presente estudo. 

Actinostemon concepcionis aparece em quarto lugar no IVI devido ao seu alto valor de 
densidade relativa. Todos os seus indivíduos foram amostrados em apenas uma parcela. 
Espécie que varia de subarbusto a árvore, com ocorrência registrada no Cerrado, Mata 
Atlântica e mata ciliar (FLORA DO BRASIL, 2020). Cabe ressaltar que a parcela oito é 
formada majoritariamente pelas quatro espécies citadas até agora. Seus indivíduos 
compõem 73% da referida parcela. Segundo Paula et al. (2009) a densidade constitui um 
parâmetro que reflete fortemente a boa adaptação, em termos ecológicos, de uma dada 
espécie às condições ambientais do momento, por sua vez ditadas principalmente pelo 
estádio sucessional dos fragmentos. 

O quinto lugar do IVI é ocupado por Centrolobium tomentosum (araribá-amarelo) que apesar 
de ter sido representado por apenas 3 indivíduos, exibiram valor de DAP relevante, fazendo 
com que ocupasse tal posição. Espécie de caráter pioneiro ocorre com grande vigor nos 
estágios iniciais da sucessão secundária. A seguir são apresentadas algumas das espécies 
encontradas na área (Foto 4.05). 

Foto 4.05 – Espécies Encontradas na Fazenda Progresso 

   

Legenda: (A): Enterolobium contortisiliquum; (B): Cupania vernalis; (C): Bromelia antiacantha. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  

Nas duas subparcelas para a amostragem do estrato regenerante foram quantificados 
dezoito indivíduos, pertencentes a oito espécies dividas em sete famílias, resultando em 
densidade estimada de 90000 ind./ha (Tabela 4.24). Todas as espécies foram identificadas 
em nível específico. A família com maior riqueza foi Euphorbiaceae com duas espécies. As 
demais apresentaram apenas uma espécie cada.  
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Tabela 4.24 – Características Gerais do Estrato Regenerante nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Progresso 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 18 

Número de Espécies 8 

Número de Famílias 7 

Número de Amostras 2 

Densidade (ind/ha) 90.000 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas dos regenerantes (Figura 4.45), o padrão seguiu 
o mesmo do componente arbustivo-arbóreo da comunidade. Tendo D. sorbifolia (corrieira), 
em primeiro lugar, M. nigra (carrapateira), em segundo, A. concepcionis em terceiro e A. 
concolor (barreiro) em quarto. Myrciaria tenela aprece em quinto lugar quebrando o padrão 
nesse ponto. 

O fato dos regenerantes exibirem o mesmo padrão que foi encontrado para o componente 
arbustivo-arbóreo apresenta pontos negativos e positivos. O positivo é que a comunidade 
estabelecida na área estará garantindo as futuras gerações, pois os indivíduos mais velhos 
serão substituídos por aqueles que eventualmente serão recrutados. O negativo é que fica 
patente a relativa homogeneidade da comunidade, ou seja, não há espécies diferentes para 
compor o futuro estrato arbustivo-arbóreo, mantendo a mesma composição florística. Dessa 
forma, corre-se o risco de a sucessão ecológica ficar estagnada. Tal fato demonstra a 
consequência do isolamento do fragmento dentro da matriz, uma vez que não há corredores 
ecológicos nem outras áreas com vegetação nativa próxima para propiciar a troca de 
germoplasma. 

Figura 4.45 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies Amostradas no Estrato Regenerante 
da Fazenda Progresso 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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As áreas amostradas (Foto 4.06) exibiram sinais de alteração decorrentes das atividades 
antrópicas sofridas. Como exemplo pode-se citar o fato de sua comunidade apresentar a 
predominância de espécies pioneiras e secundárias iniciais como A. graveolens (guaritá), 
Ceiba speciosa (paineira), e a baixa frequência e diversidade de espécies clímax como 
Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), Balfourodendron riedelianum (pau-marfim) e 
Handroanthus heptaphyllus (ipê-roxo). O dossel atinge cerca de 12 m de altura com poucas 
espécies emergentes ultrapassando esse valor. Muitas vezes é aberto devido às clareiras 
existentes no fragmento. É composto basicamente por D. sorbifolia (corrieira) e A. 
graveolens (guaritá). No sub-dossel predomina M. nigra (carrapateira). O sub-bosque é 
dominado por A. concepcionis e Monteverdia dasyclada. Há uma alta densidade de lianas 
lenhosas. A camada de serapilheira é média. No componente epifítico foi registrada apenas 
uma espécie, Bilbergia nutans. 

Foto 4.06 – Aspectos Gerais da Fazenda Progresso 

   

Legenda: (A) Vista do dossel do fragmento amostrado; (B): Vista do interior do fragmento evidenciando a alta 
densidade de lianas; (C): Bilbergia nutans. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  

A partir de todos os dados expostos e levando em consideração os critérios estabelecidos 
pela Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 (BRASIL, 1994) utilizados para categorizar 
estágios sucessionais de determinada vegetação, pode-se considerar que o fragmento da 
Fazenda Progresso se enquadra na categoria de vegetação secundária em estágio médio 
de regeneração. Alguns dos fatores que permitem tal classificação são: a) presença de 
árvores de vários tamanhos, conferindo a área amostrada fisionomia florestal; b) presença 
de estratos verticais como sub-bosque e dossel, sendo que nesse último há a presença de 
árvores emergentes; c) diâmetro médio de 11,5 cm e altura média de 9 m; e) presença de 
epífitas; f) presença de trepadeiras lenhosas e; g) presença de espécies como C. 
langsdorffii, Enterolobium contortisiliquum, Machaerium aculeatum, Casearia 
gossypiosperma e Centrolobium tomentosum. 

4.2.1.2.2 – Florística 

Na Fazenda Progresso foram amostradas 80 espécies, pertencentes à 36 famílias 
botânicas. As famílias mais ricas (maior número de espécies) foram Fabaceae (12 
espécies), Myrtaceae (6), Rutaceae (5), Rubiaceae e Sapindaceae (4 espécies cada), 
Bignoniaceae, Bromeliaceae, Euphorbiaceae, Nyctaginaceae (3 espécies cada) e 
Anacardiaceae (2). Quanto às formas de vida, a que apresentou maior número de espécies 
foram as árvores (62 espécies), trepadeiras (8), ervas (4), arbustos (4) e subarbustos e 
epífitas (1 de acordo com a Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), uma espécie é 
classificada como vulnerável, o ipê-tabaco, Zeyherea tuberculosa. Abaixo está apresentado 
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na Figura 4.46, gráfico com as famílias mais ricas encontradas na análise florística 
(qualitativa) realizada na Fazenda Progresso, bem como, na sequência, a listagem florística 
com as espécies encontradas nessa unidade amostral. 

Figura 4.46 – Famílias Mais Ricas da Análise Qualitativa Realizada Para a Fazenda Progresso 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Como comentado no item da análise qualitativa (florística) que trata sobre o fragmento da 
Fazenda 3T, Fabaceae e Myrtaceae são famílias muito diversas, com espécies ocorrendo 
em diferentes formas de vida e habitando diferentes ambientes. Na Fazenda Progresso, 
entre as famílias mais ricas, além de Myrtaceae e Fabaceae, aparece Rutaceae, a qual 
pertence à ordem Sapindales. Essa família possui espécies principalmente arbóreas e 
arbustivas, ocorrendo raramente como ervas ou lianas (SOUZA & LORENZI, 2012), as quais 
ocupam substrato rupícola e terrícola (FLORA DO BRASIL, 2020). Para o Brasil estão 
registrados 32 gêneros (5 endêmicos), 195 espécies (107 endêmicas), 17 subespécies (8 
endêmicas) e 8 variedades (6 endêmicas) da família Rutaceae ocorrendo em todo território 
brasileiro (FLORA DO BRASIL, 2020). Desta família foi observada na Fazenda Progresso 
uma espécie reconhecida por ser boa produtora de madeira, o pau-marfim (Balfourodendron 
riedelianum), além de duas espécies do gênero Zanthoxylum (Z. fagara e Z. riedelianum), 
Metrodorea nigra e Helieta apiculata, que, com exceção do pau-marfim, são espécies 
comumente encontradas em áreas que estão no estágio inicial e/ou médio de regeneração, 
ou ainda em áreas alteradas. 

A família que ocupou o quarto lugar no ranking das mais ricas (maior número de espécies, 
Figura 4.46) foi Rubiaceae, juntamente com Sapindaceae. Rubiaceae é uma família da 
ordem Gentianales e apresenta espécies em diferentes formas de vida como, por exemplo, 
ervas, subarbustos, arbustos e árvores, sendo menos frequente a ocorrência como 
trepadeira (SOUZA & LORENZI, 2012). De acordo com esses mesmos autores, Rubiaceae 
apresenta algumas espécies de interesse econômico como o café (Coffea arabica), jenipapo 



                          

4 – Diagnóstico Ambiental 

2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda.  4.85 

(Genipa americana) e o pau-mulato (Calycophyllum spruceanum). Na Fazenda Progresso 
foram encontradas quatro espécies dessa família, o apuruí (Alibertia edulis), Faramea sp., 
Ixora venulosa e Psychotria anceps, sendo que todas elas ocorrem na forma de arbusto, 
povoando o sobosque do fragmento amostrado. De acordo com o site da FLORA DO 
BRASIL (2020), Rubiaceae é uma das famílias mais diversas do Brasil ocorrendo em todo 
território Brasileiro com 126 gêneros (16 endêmicos), 1411 espécies (730 endêmicas), 45 
subespécies (23 endêmicas) e 56 variedades (28 endêmicas), sendo considerada, 
juntamente com Fabaceae, uma das famílias mais ricas da região Neotropical (GENTRY, 
1988).  

As espécies pertencentes à Sapindaceae no Brasil estão distribuídas em 28 gêneros (2 
endêmicos), 417 espécies (190 endêmicas), 6 subespécies (4 endêmicas) e 6 variedades (1 
endêmica), ocorrendo nas formas de árvore, arbusto, trepadeiras e ervas, sempre em 
substrato terrícola (FLORA DO BRASIL, 2020). Dentre as espécies mais conhecidas dessa 
família estão o guaraná (Paullinia cupana), e a pitomba (Talisia esculenta), sendo comum 
em matas a presença de lianas dos gêneros Serjania, Paullinia, Urvilea e Cardiospermum, 
além das espécies arbóreas Cupanea vernalis e Matayba oleagnoides (SOUZA & LORENZI, 
2012), as quais foram observadas na Fazenda Progresso. 

Dentre as categorias de ameaça definidas pelos critérios do CNC Flora, a peroba-rosa 
(Aspidosperma polyneuron) e o pau-marfim (Balfourodendron riedelianum) estão 
categorizados como quase ameaçadas (NT), enquanto o ipê-tabaco (Zeyheria tuberculosa) 
é classificado como vulnerável (VU). Na Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014) Z. tuberculosa 
também é classificada como vulnerável. Por serem espécies que apresentam considerável 
grau de ameaça, recomenda-se que um plano de manejo seja implantado na área visando a 
preservação e o monitoramento de espécies como o pau-marfim, peroba-rosa e o ipê-
tabaco, visando a coleta de sementes e formação de mudas em viveiros para utilização em 
projetos de reflorestamento e enriquecimento florestal. No Anexo 4.04 consta a listagem 
florística de todas as espécies observadas no fragmento pertencente à Fazenda Progresso. 

4.2.1.3 – Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4)  

4.2.1.3.1 – Fitossociologia 

A área amostrada pode ser caracterizada por Floresta Estacional Semidecidual. Nas duas 
parcelas alocadas na unidade amostral em questão foram plaqueados 77 indivíduos, sendo 
4 o número de árvores mortas em pé. Esses indivíduos estão distribuídos em 30 espécies e 
15 famílias botânicas. Dentre essas 30 espécies apenas duas permaneceram em nível 
genérico, as demais foram identificadas em nível específico. A densidade estimada foi de 
1.925 ind./ha (Tabela 4.25). As famílias que se destacaram em riqueza de espécies foram 
Fabaceae com 5 espécies, seguida por Myrtaceae e Rutaceae com 4 espécies cada, 
Euphorbiaceae, Rubiaceae, Meliaceae e Lauraceae com 2 espécies cada. Juntas essas 
famílias ricas representam cerca de 70% das amostras. As outras 9 famílias apresentam 
somente uma espécie cada. O valor obtido para o índice de Shannon foi de 2,785 nats/ind. 
Como demonstrado anteriormente, esse valor está dentro do esperado por ser um valor 
comumente encontrado em estudos fitossociológicos em fragmentos de Floresta Estacional 
Semidecidual. 
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Tabela 4.25 – Características Gerais do Estrato Arbustivo-Arbóreo nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4) 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 77 

Número de Espécies 30 

Número de Famílias 15 

Número de Amostras 2 

Densidade (ind./ha) 1925 

Área Basal total (m
2
/ha) 4,403 

Dominância Absoluta (m
2
/ha) 110 

Volume total (m
3
) 106,558 

Diâmetro – média (cm) 12,599 

Altura – média (m) 8,790 

Volume – média (m
3
) 1,379 

Índice Shannon-Wiener (nats/ind.) 2,785 

Equabilidade 0,819 

Índice Simpson 0,116 

Fonte: STCP Engenheira de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.47 – Parâmetros Fitossociológicos das 15 Espécies Mais Representativas Amostradas 
no Estrato Arbustivo-Arbóreo da Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4) 

 
Legenda: (DR) Densidade Relativa, (DoR) Dominância Relativa, (FR) Frequência Relativa, (IVI) Índice de Valor 

de Importância. 

Fonte: STCP Engenheira de Projetos Ltda. (2018). 
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Metrodorea nigra (carrapateira), ocupou o segundo lugar devido a sua alta densidade 
relativa. A maioria de seus indivíduos foram amostrados na parcela quatro compondo cerca 
de 36% do total, apresentando no geral pequeno porte (média de DAP de 5,3 cm).   

Em terceiro lugar no IVI aparece Astronium graveolens (guaritá) com valores bem próximos 
de densidade e dominância relativas. Embora tenham sido amostrados poucos indivíduos 
(cinco), esses estão concentrados na parcela quatro e podem ser incluídos no grupo 
daqueles que apresentam maior porte amostrados na área estudada (média de DAP 26,5 
cm), justificando assim sua posição. 

As árvores mortas em pé e Campomanesia xanthocarpa (guabiroba) apresentaram valores 
bem semelhantes de IVI. As árvores mortas ocuparam o quarto lugar pelo fato de que 
apresentaram densidade relativa maior. Com relação às árvores mortas, parece ser comum 
que este grupo ocorra com destaque em levantamentos florestais, correspondendo a cerca 
de 5 a 8% do total de indivíduos nos trabalhos em que foram consideradas na amostragem. 
Isto talvez não represente uma característica biológica inerente de áreas florestais, mas se 
deva a perturbações variadas (TONIATO et al., 1998). Em relação à C. xanthocarpa 
(guabiroba), essa espécie é considerada abundante, sendo comumente encontrada em FES 
(LORENZI, 2008). A seguir são apresentadas algumas espécies encontradas na Fazenda 
Shangrilá (parcelas 3 e 4) (Foto 4.07).  

Foto 4.07 – Espécies Encontradas na Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4 

   

Legenda: (A): Sweetia fruticosa; (B) Chomelia pohliana; (C) Copaifera langsdorffii. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Nas duas subparcelas alocadas para a amostragem do estrato regenerante foram 
quantificados 17 indivíduos, pertencentes a 11 espécies dividas em 10 famílias, resultando 
em densidade estimada de 85000 ind./ha (Tabela 4.26). Todas as espécies foram 
identificadas em nível específico. A família com maior riqueza foi Fabaceae com o registro 
de duas espécies. As demais apresentaram apenas uma espécie cada. 
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Tabela 4.26 – Características Gerais do Estrato Regenerante nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4) 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 17 

Número de Espécies 11 

Número de Famílias 10 

Número de Amostras 2 

Densidade (ind./ha) 85000 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.48), os valores encontrados para cerca 
de 80% das espécies amostradas são os mesmos, ou seja, os indivíduos regenerantes 
estão bem distribuídos pela área. Tal afirmação não pode ser feita para A. concepcionis nem 
tampouco para A. polyneuron (peroba-rosa), que ocuparam o primeiro e segundo lugar 
respectivamente. Essas espécies apresentaram maior valor de densidade relativa, fato que 
justifica suas posições. Ambas foram amostradas em apenas uma parcela, sendo que a 
primeira predominou no estrato regenerante na qual foi amostrada (6 indivíduos de 9 
amostrados). E, para a segunda, foram amostrados dois indivíduos. 

As espécies amostradas na regeneração natural também foram amostradas no estrato 
arbóreo-arbustivo, com exceção de Oeceoclades maculata (cantaria), que é uma espécie 
herbácea terrícola de orquídea naturalizada no país. Duguetia lanceolata (pindaíba) é uma 
espécie que ocorre principalmente na floresta semidecídua, tanto no interior da mata 
primária, como em formações abertas e secundárias, geralmente em agrupamentos 
populacionais (LORENZI, 2008). Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré) é uma espécie 
frequente em FES no estado de São Paulo, ocorrendo exclusivamente em associações 
secundárias como capoeiras e capoeirões (LORENZI, 2008). 

Figura 4.48 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies Amostradas no Estrato Regenerante 
da Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4) 

 
Fonte: STCP Engenharia e Projetos Ltda. (2018). 
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A área estudada (Foto 4.08) apresenta alterações decorrentes da fragmentação de habitas 
naturais, porém, pode ser considerada estruturada pelo fato de apresentar espécies de 
grande porte, inclusive algumas climáxicas (por exemplo: C. estrellensis, A. polyneuron, D. 
lanceolata, Holocalyx balansae, Balfourodendron riedelianum, Sweetia fruticosa) e estratos 
definidos. Há a presença de algumas espécies epifíticas (como Philodendron bipinnatifidum, 
Epiphyllum phyllanthus), e a regeneração é intensa. A densidade e riqueza de lianas é alta 
(foram encontradas espécies como Adenocalymma marginatum, Fridericia speciosa, 
Serjania lethalis, Pereskia aculeata, Dioscorea amaranthoide). O dossel atinge cerca de 15 
m e não é contínuo nem fechado. É composto por espécies como Cordia ecalyculata, A. 
graveolens e Centrolobium tomentosum. No sub-dossel há a presença de Trichilia clausseni, 
Esenbeckia grandiflora, Chrysophyllum gonocarpum. O sub-bosque é denso, onde 
predominam M. nigra e A. concepcionis. A camada de serapilheira desse fragmento é média. 

Foto 4.08 – Aspectos Gerais da Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4) 

   

Legenda: (A): Vista do dossel do fragmento amostrado; (B): Vista do sub-bosque denso; (C): Regeneração 
amostrada. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A partir de todos os dados expostos e levando em consideração os critérios estabelecidos 
pela Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 (BRASIL,1994) utilizados para categorizar 
estágios sucessionais de determinada vegetação, pode-se considerar que o fragmento da 
Fazenda Shangrilá (locais das parcelas 3 e 4) é enquadrado na categoria de vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração. Alguns dos fatores que permitem tal 
classificação são: a) presença de árvores de vários tamanhos, conferindo a área amostrada 
fisionomia florestal; b) presença de estrato verticais como sub-bosque e dossel, sendo que 
nesse último há a presença de árvores emergentes; c) diâmetro médio de 12,6 cm e altura 
média de 8,8 m; d) presença de epífitas; e) presença de trepadeiras lenhosas e; f) presença 
de espécies como Piptadenia gonoacantha, Casearia gossypiosperma, Centrolobium 
tomentosum, Ocotea velutina, Nectandra megapotamica, Lonchocarpus cultratus. 

4.2.1.3.2 – Florística 

Na Fazenda Shangrilá (parcelas 3 e 4) foram amostradas 71 espécies pertencentes à 29 
famílias botânicas. As famílias mais ricas (maior número de espécies) foram Fabaceae (13 
espécies), Myrtaceae (6), Meliaceae e Rutaceae (5 espécies cada), Rubiaceae (4), 
Annonaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae e Sapindaceae (3 espécies cada). 
Quanto às formas de vida, aquela que apresentou maior número de espécies foram as 
árvores (53 espécies), seguidas por trepadeiras (7), ervas (6) e arbustos (5), demonstrando 
a dominância de árvores. De acordo com as categorias de ameaça, ou status de 
conservação da CNC Flora, 13 espécies foram classificadas como LC (pouco preocupante), 
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1 como VU (vulnerável), 2 como NT (quase ameaçada) e 55 como NA (não avaliada). Já na 
Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), uma espécie foi listada como vulnerável. Na Figura 
4.49 abaixo, está apresentado o gráfico com as famílias mais ricas encontradas na análise 
florística (qualitativa) realizada na Fazenda Shangrilá (parcelas 3 e 4), bem como no 4.02 C, 
está a listagem florística com todas as espécies encontradas nessa unidade amostral. 

Figura 4.49 – Famílias Mais Ricas da Análise Qualitativa Realizada Para a Fazenda Shangrilá 
(Parcelas 3 e 4) 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

As famílias Fabaceae e Myrtaceae apareceram entre as mais ricas nos fragmentos 
anteriores, assim como estão entre as mais diversas do domínio fitogeográfico da Mata 
Atlântica (BFG, 2015). As famílias Meliaceae e Annonaceae foram as novidades entre as 
dez famílias mais ricas entre os fragmentos amostrados e descritos até aqui. Meliaceae é 
uma família que abriga 50 gêneros e 550 espécies que estão distribuídas por todo o mundo 
(FLORES et al., 2017). No Brasil foram registradas a ocorrência de 8 gêneros, 88 espécies 
(sendo 32 endêmicas), 16 subespécies (4 endêmicas) e 1 variedade) (FLORA DO BRASIL, 
2020). Como forma de vida, espécies de Meliaceae ocorrem apenas na forma de árvores e 
arbustos, sendo predominantemente terrícola, ocorrendo em todo o território brasileiro, além 
de ter representantes em todos os domínios fitogeográficos do país (FLORA DO BRASIL, 
2020). Espécies como o cedro (Cedrella fissilis) e o mogno (Swietenia macrophylla) são 
exemplares que merecem destaque na família por possuírem madeira de excelente 
qualidade e, com isso, apresentarem grande interesse econômico (SOUZA & LORENZI, 
2012). Na Fazenda Shangrilá (parcelas 3 e 4) essa família ficou entre as mais ricas por 
apresentar cinco espécies, sendo quatro delas do gênero Trichilia, o qual é comumente 
encontrado ocupando o sub-bosque de florestas tropicais de baixa altitude (PENNINGTON, 
2016). A outra espécie observada na Fazenda Shangrilá pertencente à Meliaceae foi Guarea 
macrophylla, a qual é uma espécie considerada generalista por ocorrer em quase todos os 
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estados brasileiros e, consequentemente, em todos os domínios fitogeográficos (FLORA DO 
BRASIL, 2020), apresentando boa adaptação a diferentes terrenos e condições climáticas. 

Annonaceae é popularmente conhecida como a família dos araticuns e, de acordo com 
SOUZA & LORENZI (2012), ocorre principalmente na forma de árvores, sendo raro a forma 
de arbustos ou lianas. É uma família com distribuição predominantemente tropical, incluindo 
130 gêneros e 2200 espécies (SOUZA & LORENZI, 2012). No Brasil estão registradas a 
ocorrência de 29 gêneros (3 endêmicos) e 370 espécies (143 endêmicas) (FLORA DO 
BRASIL, 2020). O araticum-do-mato (Annona sylvatica), uma das três espécies de 
Annonaceae observadas nessa unidade amostral, é comumente encontrada em formações 
florestais no Brasil (SOUZA & LORENZI, 2012), florescendo nos meses de setembro-
outubro, sendo sua madeira utilizada para fabricação de canoas, forros e na carpintaria em 
geral (LORENZI, 2014).  

Quanto ao status de conservação do CNC Flora e da Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), 
verificou-se a ocorrência de uma espécie vulnerável, o ipê-tabaco (Zeyheria tuberculosa), 
além de duas enquadradas na categoria quase ameaçada: peroba-rosa (Aspidosperma 
polyneuron) e pau-marfim (Balfourodendron riedelianum). Recomenda-se que esse 
fragmento seja preservado e que sejam adotadas medidas de conservação através da 
elaboração de um Plano de Manejo e, se possível, que as sementes desses indivíduos 
sejam coletadas para produção de mudas em viveiro, visando sua utilização em projetos de 
reflorestamento. A listagem florística das espécies observadas na Fazenda Shangrilá 
(parcelas 3 e 4) está apresentada no Anexo 4.04. 

4.2.1.4 – Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6)  

4.2.1.4.1 – Fitossociologia 

A área amostrada pode ser caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual. Nas duas 
parcelas alocadas na unidade amostral em questão foram plaqueados, medidos e 
identificados 104 indivíduos, sendo três o número de árvores mortas em pé. Esses 
indivíduos estão distribuídos em 31 espécies e 20 famílias botânicas. Dentre as 30 espécies, 
apenas uma permaneceu em nível genérico, sendo que as demais foram identificadas até 
nível específico. A densidade estimada foi de 2600 ind./ha (Tabela 4.27). As famílias que se 
destacaram em riqueza de espécies foram Fabaceae (5 espécies), seguida por Lauraceae, 
Meliaceae e Myrtaceae (3 espécies cada) e Sapotaceae (2 espécies). Juntas essas famílias 
representam cerca de 50% de todas as espécies amostradas nesse fragmento. As outras 15 
famílias são monoespecíficas (apresentam somente uma espécie cada). O valor obtido para 
o índice de Shannon foi de 3,0 nats/ind, valor este que pode ser considerado alto levando 
em conta o número de amostras e outros estudos realizados em áreas de Florestas 
Estacionais Semidecíduais.  

  



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.92  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Tabela 4.27 – Características Gerais do Estrato Arbustivo-Arbóreo nas 2 Parcelas 
Amostradas Na Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6) 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 104 

Número de Espécies 31 

Número de Famílias 20 

Número de Amostras 2 

Densidade (ind./ha) 2600 

Área Basal total (m
2
/ha) 2,579 

Dominância Absoluta (m
2
/ha) 64,275 

Volume total (m
3
) 44,942 

Diâmetro – média (cm) 11,746 

Altura – média (m) 8 

Volume – média (m
3
) 0,432 

Índice Shannon-Wiener (nats/ind.) 3 

Equabilidade 0,886 

Índice Simpson 0,057 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.50), A. concepcionis ocupou o primeiro 
lugar no IVI pelo fato de muitos indivíduos terem sido amostrados, tendo sido encontrados 
de forma concentrada em uma das duas parcelas. Consequentemente apresentou valores 
altos de frequência e densidade relativas, já que seu valor de dominância relativa foi baixo, 
uma vez que esses indivíduos apresentaram-se com pequeno porte. DURIGAN et al. (2000) 
encontraram situação semelhante em seu estudo, uma forte agregação dos indivíduos de A. 
concepcinis no estrato inferior da floresta estudada.  

Figura 4.50 – Parâmetros Fitossociológicos das 15 Espécies mais Representativas Amostradas 
no Estrato Arbustivo-Arbóreo da Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6) 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Em segundo lugar no IVI aparece Hymenaea courbaril (jatobá) apresentando alto valor de 
dominância relativa, já que para os outros parâmetros os valores foram baixos. Isso decorre 
da amostragem de um indivíduo de grande porte (DAP de 69,4 cm) que fez com que o valor 
médio de DAP da espécie fosse elevado (28,75 cm vs 11,7 cm da comunidade). Tal 
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indivíduo fazia parte dos emergentes da área, apresentando cerca de 20 m de altura. É uma 
espécie característica de Floresta Estacional Semidecidual, sendo considerada pouco 
exigente quanto à fertilidade e umidade do solo (LORENZI, 2008). 

Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré) assumiu o terceiro lugar no IVI por apresentar valores 
altos tanto de dominância, quanto frequência relativas. Foram amostrados indivíduos de 
grande porte e bem distribuídos pela área. Sua presença é bem comum na área, uma vez 
que foram observados vários indivíduos ao longo do percurso dentro do fragmento. 

Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa) ocupou o quarto lugar no IVI, embora tenha sido 
representado por somente um indivíduo. Contudo esse indivíduo foi o de maior porte 
amostrado na área, com maior DAP (72,26 cm) e maior altura (25 m). Espécie clímax 
característica de FES, foi bastante explorada devido à alta qualidade de sua madeira, 
fazendo com que entrasse para a lista de espécies ameaçadas de extinção (BRASIL, 2014). 

Por fim, Ocotea velutina (canela-amarela) ocupou o quinto lugar no IVI, em função de ter 
apresentado indivíduos de médio a grande porte, obtendo significativo valor de dominância 
relativa. Os indivíduos dessa espécie estavam bem distribuídos pela área. Essa espécie é 
característica de FES, ocorrendo tanto no interior de floresta primária, como nas formações 
secundárias (LORENZI, 2008). A seguir são apresentadas algumas das espécies 
encontradas na Fazenda Shangrilá (parcelas 5 e 6) (Foto 4.09).  

Foto 4.09 – Espécies Encontradas Na Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6) 

   

   

Legenda: (A): Aspidosperma polyneuron; (B): Hymenaea courbaril; (C): Actinostemon concepcionis; (D): Piptadenia 
gonoacantha; (E): Callisthene fasciculata; (F): Savia dictyocarpa. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Nas duas subparcelas alocadas para a amostragem do estrato regenerante foram 
quantificados 22 indivíduos, pertencentes a 8 espécies dividas em 8 famílias, resultando em 
uma densidade estimada de 110000 ind./ha (Tabela 4.28). Todas as espécies foram 
identificadas em nível específico. Todas as famílias encontradas contiveram apenas uma 
espécie cada. 

Tabela 4.28 – Características Gerais do Estrato Regenerante nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6) 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 22 

Número de Espécies 8 

Número de Famílias 8 

Número de Amostras 2 

Densidade 110000 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.51), as espécies amostradas na 
regeneração foram basicamente as mesmas do estrato arbustivo-arbóreo. Nota-se mais 
uma vez presença de A. concepcionis ocupando o primeiro lugar e, novamente, em 
detrimento ao seu valor de densidade relativa (compõem 80% dos indivíduos amostrados 
em uma das parcelas), demonstrando assim que a espécie é uma das mais comuns, 
predominando tanto na regeneração, quanto no sub-bosque da área. 

Myrciaria tenela (cambuí) e M. nigra (carrapateira) apresentaram os mesmos valores de 
densidade relativa, porém a primeira espécie ocupou o segundo lugar devido ao maior valor 
de frequência relativa, uma vez que fora amostrada nas duas parcelas, enquanto M. nigra 
(carrapateira) foi amostrada em apenas uma, ocupando assim o terceiro lugar. As demais 
espécies apresentaram exatamente os mesmos valores para os dois parâmetros analisados, 
tendo sido amostrados somente um indivíduo de cada espécie. 

Figura 4.51 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies Amostradas no Estrato Regenerante 
da Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6) 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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A área em questão (Foto 4.10) é muito semelhante à anteriormente analisada (locais das 
parcelas 3 e 4), tanto em relação à estrutura, quanto à composição e riqueza de espécies 
arbóreas-arbustivas e de lianas. O dossel é formado pelas mesmas espécies, apresentado 
alturas muito próximas, e ocorrendo de forma descontínua. O sub-bosque também 
apresenta a mesma composição florística. 

Tal fato decorre da proximidade entre os dois fragmentos, já que pertencem à mesma 
propriedade rural (Fazenda Shangrilá). Com relação à composição de espécies, é 
interessante notar que algumas espécies que foram amostradas no primeiro fragmento (por 
exemplo: Trichilia clausenii, Annona cacans, Nectandra megapotamica, entre outras) e não 
foram amostradas na segundo, e vice-versa como, por exemplo, Myrsine umbelata, Savia 
dictyocarpa e Aegiphila verticillata). Esse fato é consequência da alta diversidade florística 
inerente a esse tipo de fitofisionomia. Outro aspecto importante é a presença do 
componente epifítico. Nas áreas das parcelas 5 e 6 foram avistadas pouquíssimas epífitas, 
ao contrário das áreas das parcelas 3 e 4. Sobre esse aspecto é importante ressaltar que o 
grupo de estudo recebeu uma informação do encarregado da Fazenda Shangrilá sobre a 
questão da umidade das áreas de mata amostradas. O encarregado denominava as áreas 
das parcelas 5 e 6 como “mata de sequeiro” dizendo que era muito menos úmida do que as 
áreas onde foram alocadas as parcelas 3 e 4. Essa informação constata o que foi 
encontrado em campo. De fato, a área das parcelas 5 e 6 era menos úmida, o que pode 
explicar em parte a baixa frequência de ocorrência e diversidade de epífitas. As espécies de 
epífitas encontradas foram Philodendron bipinnatifidum e Pleopeltis pleopeltidis. 

Foto 4.10 – Aspectos Gerais da Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6)  

   

Legenda:(A): Vista do dossel evidenciando sua descontinuidade; (B): Alta densidade de lianas em indivíduo de A. 
polyneuron; (C): Camada média de serapilheira. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A partir do exposto, e levando em consideração os critérios estabelecidos pela Resolução 
Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 (BRASIL, 1994), os quais são utilizados para categorizar 
estágios sucessionais de determinada vegetação, pode-se considerar que o fragmento da 
Fazenda Shangrilá (locais das parcelas 5 e 6) está enquadrado na categoria de vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração. Alguns dos fatores que permitem tal 
classificação são: a) presença de árvores de vários tamanhos, conferindo à área amostrada 
fisionomia florestal; b) presença de estratos verticais como sub-bosque e dossel, sendo que 
nesse último há presença de árvores emergentes; c) diâmetro médio de 11,7 cm e altura 
média de 8 m; e) presença de epífitas; f) presença de trepadeiras lenhosas e; g) presença 
de espécies como Cedrela fissilis, Terminalia glabrescens, Ocotea spp., Piptadenia 
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gonoacantha, Zanthoxylum rhoifolium e Luehea divaricata. Essas são as características que 
justificam o enquadramento dessa área no estágio médio de regeneração. 

4.2.1.4.2 – Florística 

Na Fazenda Shangrilá (parcelas 5 e 6) foram amostradas 76 espécies pertencentes a 39 
famílias botânicas, mais uma indeterminada, em função do indivíduo não apresentar folhas 
no momento da amostragem. As famílias mais ricas (maior número de espécies) foram 
Fabaceae (13 espécies), Meliaceae (6), Myrtaceae (5), Apocynaceae, Lauraceae, 
Rubiaceae, Rutaceae, Salicaceae, Araceae e Bignoniaceae (com 3 espécies cada). Quanto 
às formas de vida, aquela que apresentou maior número de espécies foram as árvores (45 
espécies), arbustos (13), trepadeira (7), ervas (6), arbusto (4) e arbusto/trepadeira (1). De 
acordo com as categorias de ameaça, ou status de conservação do CNC Flora, 11 espécies 
foram classificadas como LC (pouco preocupante), 2 como VU (vulnerável), 2 como quase 
ameaçada e 61 como NA (não avaliada). Já na Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), duas 
espécies são classificadas como vulneráveis. Abaixo, na Figura 4.52, pode ser encontrado o 
gráfico com as famílias mais ricas da análise florística (qualitativa) realizada na Fazenda 
Shangrilá (parcelas 5 e 6), bem como, no Anexo 4.04, está a listagem florística contendo 
todas as espécies observadas nessa unidade amostral. 

Figura 4.52 – Famílias Mais Ricas Encontradas na Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6) 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Fabaceae é uma das poucas famílias que está entre as dez mais ricas (maior número de 
espécies) de todos os domínios fitogeográficos brasileiros, ocupando, no domínio da Mata 
Atlântica, a segunda posição (BFG, 2015). Como exemplo de espécies dessa família 
encontradas na Fazenda Shangrilá (parcelas 5 e 6) destacam-se como espécies de dossel a 
copaíba (Copaiffera langsdorffii), o jatobá (Hymenaea courbaril), e a uruvalheira 
(Patypodium elegans). Myrtaceae, dentro do domínio da Mata Atlântica, no geral, ocupa a 
sexta posição dentre as famílias com maior número de espécies (BFG, 2015) e, neste 
fragmento, destacaram-se Calyptranhes clusifolia e Plinia rivularis. Meliaceae, mais uma vez 
está entre as famílias mais ricas com três espécies do gênero Trichilia (T. elegans, T. catiguá 
e T. pallida), duas de Guarea (G. macrophylla e G. kunthiana) e o cedro (Cedrela fissilis). 
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A família Apocynaceae (quarto lugar entre as famílias mais diversas) entra em destaque com 
a conhecida peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), além da sempre presente leiteira 
(Tabernaemontana hystrix), espécie comum de áreas em estágios iniciais de regeneração e 
áreas alteradas. Essa família pertence à ordem Gentianales, ocorrendo em uma ampla 
diversidade de formas de vida como, por exemplo, ervas, subarbustos, arbustos árvores e 
lianas, geralmente com a presença de látex, possuindo distribuição pantropical com 
aproximadamente 400 gêneros e 3700 espécies (SOUZA & LORENZI, 2012), sendo que, no 
Brasil, estão registrados 77 gêneros (5 endêmicos), 770 espécies (413 endêmicas), 11 
subespécies (9 endêmicas) e 18 variedades (11 endêmicas) (FLORA DO BRASIL, 2020). 

Quanto ao status de conservação, de acordo o CNC Flora, destacam-se a peroba-rosa 
(Aspidosperma polyneuron) e o pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), que são 
classificadas como vulneráveis, além do cedro (Cedrela fissilis) e o ipê-tabaco (Zeyheria 
tuberculosa), como quase ameaçadas de extinção. Na lista da Portaria MMA nº 443 
(BRASIL, 2014), as mesmas duas espécies foram encontradas como vulneráveis. Por 
apresentar essas espécies que correm certo risco de ameaça, recomenda-se a implantação 
de plano de manejo e conservação dessa área, visando a preservação e, se possível, o 
monitoramento das espécies para coleta de sementes e produção de mudas. Para mais, a 
utilização dessa área para formação de corredores ecológicos seria de grande valia, tendo 
em vista a recuperação e propagação em maior escala dessas espécies da flora, 
proporcionando também maior fornecimento de recursos e abrigo para fauna. No Anexo 
4.04, pode ser encontrada a lista florística contendo todas as espécies observadas no 
fragmento da Fazenda Shangrilá (parcelas 5 e 6). 

4.2.1.5 – Fazenda Santa Rosa 

4.2.1.5.1 – Fitossociologia 

A área amostrada pode ser caracterizada por Floresta Estacional Semidecidual. Nas duas 
parcelas alocadas na unidade amostral em questão foram plaqueteados 74 indivíduos, 
sendo 3 o número de árvores mortas em pé. Esses indivíduos estão distribuídos em 28 
espécies e 16 famílias botânicas. Dentre essas 28 espécies apenas uma permaneceu em 
nível genérico, as demais foram identificadas em nível específico. A densidade estimada foi 
de 1850 ind./ha (Tabela 4.29). As famílias que se destacaram em riqueza de espécies foram 
Fabaceae com 7 espécies, seguida por Myrtaceae com 4, Lauraceae com 3 e 
Euphorbiaceae e Sapindaceae com 2 cada. Juntas essas famílias ricas representam cerca 
de 62% das amostras. As outras 10 famílias apresentam somente uma espécie cada. O 
valor obtido para o índice de Shannon foi de 2,9 nats/ind, o qual pode ser considerado alto 
levando em conta o número de amostras e trabalhos realizados em fragmentos de floresta 
estacional semidecidual. 

Tabela 4.29 – Características Gerais do Estrato Arbustivo-Arbóreo nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Santa Rosa 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 74 

Número de Espécies 28 

Número de Famílias 16 

Número de Amostras 2 

Densidade (ind./ha) 1850 

Área Basal total (m
2
/ha) 1,557 

Dominância Absoluta (m
2
/ha) 38,918 

Volume total (m
3
) 21,389 
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PARÂMETROS VALOR 

Diâmetro – média (cm) 13,649 

Altura – média (m) 9,838 

Volume – média (m
3
) 0,289 

Índice Shannon-Wiener (nats/ind.) 2,950 

Equabilidade 0,876 

Índice Simpson 0,072 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.53), Bauhinia longifolia (pata-de-vaca) 
ocupou o primeiro lugar por apresentar altos valores de todos os parâmetros analisados, 
com destaque para a densidade relativa. Em apenas uma parcela, foram amostrados 16 
indivíduos dessa espécie. Seus indivíduos, no geral, podem ser considerados de médio 
porte, estando presente nas duas áreas amostradas. Espécie pioneira, característica de 
FES, ocorre em frequência elevada, porém com dispersão bastante irregular e descontínua, 
preferencialmente no interior de capoeirões (LORENZI, 2009a).  

Figura 4.53 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies 15 Espécies Mais Representativas 
Amostradas no Estrato Arbustivo-Arbóreo da Fazenda Shangrilá (Parcelas 5 e 6) 

 

Legenda: (DR) Densidade Relativa, (DoR) Dominância Relativa, (FR) Frequência Relativa, (IVI) Índice de Valor 
de Importância. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O segundo lugar no IVI é ocupado por Lonchocarpus cultratus (embira-de-sapo), 
principalmente por ter apresentado alto valor de dominância relativa. Embora tenham sido 
amostrados apenas quatros indivíduos em uma das parcelas, esses apresentaram grande 
porte (DAP médio de 30 cm e altura média de 19 m). A espécie é característica da Floresta 
Estacional Semidecidual, e apresenta dispersão irregular, ocorrendo geralmente em baixa 
frequência. É comumente observada em formações secundárias, sendo de rara ocorrência 
no interior de matas primárias (LORENZI, 2008). 
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Alchornea glandulosa (tamanqueiro) ocupou o terceiro lugar no ranking do IVI por 
apresentar alto valor de densidade relativa. Seus indivíduos ocorreram de forma agregada, 
uma vez que foram amostrados em apenas uma das parcelas, e podem ser considerados de 
médio porte. A espécie é pioneira, sendo frequentemente observada em beiras de rios e 
planícies aluviais da Floresta Pluvial Atlântica (LORENZI, 1992). As árvores mortas 
ocuparam o quarto lugar por terem sido amostradas nas duas parcelas, o que as levam a 
um alto valor de frequência relativa, além de ter sido amostrado um indivíduo de grande 
porte, o que contribuiu para que o valor da dominância relativa ficasse mais elevado. 

Por fim, Croton floribundus (capixingui) assumiu o quinto lugar devido ao seu valor de 
densidade relativa (todos os indivíduos foram amostrados somente em uma parcela) e 
também pela dominância (seus indivíduos apresentaram porte médio). 

Importante destacar que a parcela 13 foi dominada por basicamente 5 espécies: Bauhinia 
longifolia, Alchornea glandulosa, Croton floribundus, Rhamnidium elaeocarpum e Syzygium 
cumini. Ao visualizar o gráfico de IVI nota-se que a maioria dessas espécies estão entre as 
mais importantes dentre as amostradas. Assim percebe-se que tal parcela apresenta uma 
dominância alta por poucas espécies. A seguir são apresentadas algumas das espécies 
encontradas na Fazenda Santa Rosa (Foto 4.11). 

Foto 4.11 – Espécies Encontradas na Fazenda Santa Rosa 

  
Legenda: (A): Ficus guaranitica; (B): Lonchocarpus cultratus. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Nas duas subparcelas alocadas para a amostragem do estrato regenerante foram 
quantificados 9 indivíduos, pertencentes a 7 espécies de 7 famílias, resultando em uma 
densidade estimada de 110000 ind./ha (Tabela 4.30). Todas as espécies foram identificadas 
em nível específico. Todas as famílias encontradas contiveram uma espécie cada.  
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Tabela 4.30 – Características Gerais Do Estrato Regenerante nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Santa Rosa 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 9 

Número de Espécies 7 

Número de Famílias 7 

Número de Amostras 2 
Densidade 45000 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.54) as espécies amostradas na 
regeneração diferiram das amostradas no estrato arbóreo-arbustivo. O primeiro lugar foi 
ocupado por Calliandra tweedii por ter sido amostrada nas duas parcelas, o que gerou alto 
valor de frequência relativa, já que obteve o mesmo valor de densidade relativa que A. 
concepcionis. Calliandra tweedii é arvoreta típica de sub-bosque da Floresta Estacional 
Semidecidual. A. concepcionis ocupou a segunda posição devido ao valor de densidade 
relativa. 

As demais espécies apresentaram exatamente os mesmos valores para os parâmetros 
analisados. Estavam bem distribuídas pela área tendo sido amostrado apenas um indivíduo 
de cada. Campomanesia guazumifolia ocorre em quase todas as formações vegetais e pode 
ser encontrada em orlas de matas, capoeirões e matas de galeria (LORENZI, 2008). 

Figura 4.54 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies Amostradas no Estrato Regenerante 
da Fazenda Santa Rosa 

 
Legenda: (DR) Densidade Relativa, (FR) Frequência Relativa. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A área estudada (Foto 4.12) apresenta questões problemáticas como a presença de 
diversas espécies exóticas como Syzygium cumini (joão-bolão), Mangifera indica 
(mangueira), Citrus sp. (limão), Ricinus communis (mamona). A presença dessas espécies 
na área pode ser considerada problemática, uma vez que organismos exóticos são 
considerados uma das causas mais graves de declínio das espécies e degradação de 
habitats nativos (WILCOVE et al., 1998). As espécies exóticas, em alguns casos, são 
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consideradas como uma ameaça contínua à persistência das nativas, pois podem infectá-las 
com doenças às quais elas não têm resistência, sobrepujá-las ocupando seus nichos ou 
alterar as funções ecossistêmicas, dificultando assim sua recuperação à condição originária 
(VITOUSEK et al., 1997). No entanto, as espécies exóticas registradas têm baixo potencial 
invasor, e tendem a serem substituídas por nativas durante o processo de sucessão 
ecológica. 

Estruturalmente falando, a comunidade vegetal apresenta dossel intermediário, atingindo de 
10 a 12 m, com predominância de A. glandulosa e C. floribundus. L. cultratus e Albizia 
niopoides, as quais são exemplos de indivíduos emergentes (que atingem maior altura do 
que o dossel e se destacam na paisagem). No sub-dossel é predominante a presença de 
Bauhinia longifolia. O sub-bosque é médio com predominância de espécies como Psychotria 
carthagenensis, Piper spp. e Mollinedia widgrenii, sendo a regeneração considerada como 
média. A densidade de lianas é alta. Embora haja um riacho próximo às áreas das parcelas, 
foram observadas poucas epífitas. 

Foto 4.12 – Aspectos Gerais da Fazenda Santa Rosa 

   

Legenda: (A): Vista do dossel evidenciando sua descontinuidade; (B): Riacho encontrado próximo às parcelas; 
(C): Regeneração natural. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A partir de todos os dados expostos, e levando em consideração os critérios estabelecidos 
pela Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 (BRASIL, 1994), os quais são utilizados para 
categorizar estágios sucessionais de determinada vegetação, pode-se considerar que o 
fragmento da Fazenda Santa Rosa é enquadrado na categoria de vegetação secundária em 
estágio médio de regeneração. Alguns dos fatores que permitem tal classificação são: a) 
presença de árvores de vários tamanhos, conferindo a área amostrada fisionomia florestal; 
b) presença de estrato vertical como sub-bosque e dossel, sendo que nesse último há a 
presença de árvores emergentes; c) diâmetro médio de 13,6 cm e altura média de 9,8 m; d) 
presença de epífitas; e) presença de trepadeiras lenhosas e; f) presença de espécies como 
Luehea divaricata, Lonchocarpus cultratus, Euterpe edulis, Acrocomia aculeata e Cordia 
americana. 

4.2.1.5.2 – Florística 

Na Fazenda Santa Rosa foram amostradas 76 espécies, pertencentes à 36 famílias 
botânicas. As famílias mais ricas (maior número de espécies) foram Fabaceae (14 
espécies), Myrtaceae (6), Lauraceae, Meliaceae e Piperaceae (4 espécies cada), Arecaceae 
(3), Anacardiaceae, Annonaceae, Boraginaceae e Bromeliaceae (2 espécies cada). Quanto 
às formas de vida, aquela que apresentou o maior número de espécies foram as árvores (57 
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espécies), seguidas por arbustos (10), ervas (7) e trepadeiras (2). De acordo com as 
categorias de ameaça do CNC Flora, 2 espécies foram classificadas como VU (vulnerável), 
2 como NT (quase ameaçada), 11 como LC (pouco preocupante), e 61 como NA (não 
avaliada). Na Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), constam duas espécies como 
vulneráveis. Está apresentado na Figura 4.55, gráfico com as famílias mais ricas 
encontradas na análise florística (qualitativa) realizada na Fazenda Santa Rosa, bem como, 
no Anexo 4.04 consta a listagem florística com todas as espécies encontradas nessa 
unidade amostral. 

Figura 4.55 – Famílias mais Ricas Encontradas na Fazenda Santa Rosa 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Como esperado, as famílias Fabaceae e Myrtaceae continuam aparecendo entre as mais 
ricas também nesse fragmento, no entanto, na terceira posição entra Lauraceae, conhecida 
popularmente como a família das canelas e por ser produtora de madeira de lei. Essa 
família pertence a ordem das Laurales, ocorrendo como forma de arbustos, árvores e, 
raramente, como ervas e holoparasitas (SOUZA & LORENZI, 2012). De acordo com os 
mesmos autores, essa família é aromática, tem distribuição tropical e subtropical incluindo 
50 gêneros e 2500 espécies, sendo considerada uma das famílias mais complexas do ponto 
de vista taxonômico em função do grande número de espécies, além de serem utilizados 
caracteres crípticos na distinção de gêneros e espécies, o que dificulta o processo de 
identificação. Na FLORA DO BRASIL (2020) estão registrados 24 gêneros (3 endêmicos), 
438 espécies (228 endêmicas), 1 subespécies e 6 variedades (3 endêmicas).  

Na Fazenda Santa Rosa, as espécies de Lauraceae que se destacaram foram a conhecida 
canelinha (Nectandra megapotamica), espécie muito utilizada na arborização urbana de 
praças e calçadas, além de três espécies do gênero Ocotea, enfatizando O. puberula por 
ser classificada como uma espécie quase ameaçada (“NT”) de acordo com os critérios 
adotados pelo CNC Flora. Lauraceae é uma família de destaque na composição florística de 
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ambientes florestais no Brasil, especialmente na Mata Atlântica e florestas da região sul do 
país (SOUZA & LORENZI, 2012). 

Piperaceae, que aparece ocupando a quinta posição entre as famílias mais ricas desse 
fragmento, são comumente observadas no sub-bosque de ecossistemas florestais. Essa 
família está dentro da ordem Piperales, ocorrendo principalmente na forma de ervas, 
arbustos ou pequenas árvores, sendo observadas frequentemente na forma de epífitas ou 
lianas (SOUZA & LORENZI, 2012). De acordo com os mesmos autores, Piperaceae é uma 
família que predomina na faixa tropical, abrangendo aproximadamente 8 gêneros e 2000 
espécies e, de acordo com os registros da FLORA DO BRASIL (2020) está representada no 
país por 4 gêneros, 465 espécies (292 endêmicas), 1 subespécie e 75 variedades (48 
endêmicas). Segundo SOUZA & LORENZI (2012) é comumente encontrada em formações 
florestais brasileiras, com destaque para a Mata Atlântica, onde espécies do gênero Piper 
são frequentemente observadas no sub-bosque, principalmente em áreas alteradas, bem 
como o gênero Peperomia compõe a flora epifítica desses mesmos ecossistemas. Foram 
observadas na Fazenda Santa Rosa quatro espécies pertencentes ao gênero Piper, P. 
amalago, P. arboreum, P. cuyabanum e P. regnellii.  

A família das palmeiras (Arecaceae) também entrou na lista das dez mais diversas nesse 
fragmento, com destaque para o palmito juçara (Euterpe edulis), que é uma espécie 
considerada vulnerável de acordo com os critérios do CNC Flora e Portaria MMA nº 443 
(BRASIL, 2014). E. edulis é a espécie que fornece o conhecido palmito juçara, sendo sua 
extração ilegal comumente observada na Serra do Mar (região de Ubatuba). O jerivá 
(Syagrus romanzoffiana) e a macaúba (Acrocomia aculeata) completam a lista das espécies 
de Arecaceae observadas na Fazenda Santa Rosa. A família das palmeiras possui 
distribuição pantropical, abrangendo cerca de 200 gêneros e 2000 espécies e, no Brasil, 
cerca de 40 gêneros e 260 espécies (SOUZA & LORENZI, 2012). Segundo os mesmos 
autores, essa família apresenta interesse econômico em função de muitas espécies serem 
utilizadas como ornamentais (gêneros Coccothrinax, Livistona, Pritchardia, Sabal, Schippia e 
Thrinax) e na alimentação (como o coco-vede, Cocos nucifera, o palmito juçara, E. edulis e 
o açaí, Euterpe oleraceae). 

Quanto às espécies que apresentam grau de ameaça relevante de acordo com os critérios 
adotados pelo CNC Flora, a peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron) e Ocotea puberula 
estão classificadas como quase ameaçadas (NT), enquanto o cedro, Cedrela fissilis e o 
palmito juçara, Euterpe edulis, estão na categoria vulnerável (VU) tanto no CNC Flora, como 
na lista da Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Por conterem espécies ameaçadas de 
extinção, recomenda-se que sejam adotados programas de conservação, além da 
elaboração de um Plano de Manejo, para que a área seja protegida e monitora, podendo 
utilizar indivíduos dessas espécies ameaçadas como matrizes para coleta sementes e 
produção de mudas em viveiros, visando sua utilização em projetos de reflorestamento, 
enriquecimento e plantios em geral. No Anexo 4.04 estão listadas todas as espécies 
observadas nesta unidade amostral. 

4.2.1.6 – Fazenda Santo Inácio 

4.2.1.6.1 – Fitossociologia (análise quantitativa) 

A área amostrada pode ser caracterizada por Floresta Estacional Semidecidual com 
elementos de cerrado. Nas duas parcelas alocadas na unidade amostral em questão foram 
plaqueteados 65 indivíduos, sendo 3 o número de árvores mortas em pé. Esses indivíduos 
estão distribuídos em 21 espécies e 15 famílias botânicas. Dentre essas 21 espécies 
apenas duas permaneceram em nível genérico, as demais foram identificadas em nível 
específico.  A densidade estimada foi de 1625 ind./ha (Tabela 4.31). As famílias que se 
destacaram em riqueza de espécies foram Myrtaceae com 5 espécies, seguida por 
Rubiaceae com 2 espécies. Juntas essas famílias representam cerca de 32% das espécies 
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amostradas na Fazenda Santo Inácio. As outras 14 famílias são monoespecíficas 
(apresentam somente uma espécie cada). O índice de Shannon para essa unidade amostral 
foi de 2,666 nats/ind, valor este que, como comentado nos itens anteriores, é comumente 
encontrado em Florestas Estacionais Semidecíduas. 

Tabela 4.31 – Características Gerais do Estrato Arbustivo-Arbóreo nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Santo Inácio 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 65 

Número de Espécies 21 

Número de Famílias 15 

Número de Amostras 2 

Densidade (ind./ha) 1625 

Área Basal total (m
2
/ha) 0,986 

Dominância Absoluta (m
2
/ha) 24,655 

Volume total (m
3
) 9,238 

Diâmetro – média (cm) 10,797 

Altura – média (m) 5,846 

Volume – média (m
3
) 0,142 

Índice Shannon-Wiener (nats/ind.) 2,666 

Equabilidade 0,862 

Índice Simpson 0,083 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.56), Copaifera langsdorffii (copaíba) 
ocupou o primeiro lugar no IVI devido ao alto valor de dominância relativa. Todos os poucos 
indivíduos amostrados dessa espécie eram de grande porte (DAP médio de 39 cm), fato que 
levou essa espécie a ocupar a primeira posição. Como exposto anteriormente, a copaíba é 
uma espécie típica de transição entre fisionomias de Cerrado e Floresta Estacional 
Semidecidual, ocorrendo tanto em mata primária densa, como em mata secundária. 

Eugenia longipedunculata (grumixama-mirim) ocupou o segundo lugar por apresentar alta 
densidade relativa, já que ocorreu em apenas uma das duas parcelas. Porém, na parcela 
onde ocorreu, apresentou muitos indivíduos de pequeno porte. Essa espécie ocorre na 
Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila (FLORA DO BRASIL, 2020). Em 
relação ao terceiro lugar, esse foi ocupado por Myrciaria tenela (cambuí), principalmente por 
apresentar alto valor de densidade relativa, uma vez que os indivíduos amostrados estavam 
agregados majoritariamente em uma das parcelas. É uma espécie pioneira, comumente 
encontrada na Floresta Pluvial Atlântica, Restinga e nas Florestas Estacionais 
Semideciduais (LORENZI, 2009b). 

O quarto lugar é ocupado Luehea divaricata (açoita-cavalo), principalmente por ter 
apresentado altos valores de frequência e densidade relativas. Há uma leve tendência na 
agregação de seus indivíduos, porém, neste caso, foram amostrados nas duas parcelas. 
Esses fatores justificaram sua colocação no ranking de IVI, pois a dominância relativa foi 
baixa, já que os indivíduos amostrados eram de pequeno porte. A espécie é característica 
de florestas aluviais na área de ocorrência das FES. É frequentemente encontrada onde a 
floresta é mais aberta, bem como nas formações secundárias (LORENZI, 2008). Por fim, o 
quinto lugar foi ocupado por Siparuna guianensis (negra-mina), devido ao seu valor de 



                          

4 – Diagnóstico Ambiental 

2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda.  4.105 

densidade relativa, já que só ocorreu em uma parcela, e seus indivíduos apresentaram-se 
em pequeno porte. A seguir são apresentadas algumas das espécies encontradas na 
Fazenda Santo Inácio (Foto 4.13). 

Figura 4.56 – Parâmetros Fitossociológicos das 15 Espécies Mais Representativas Amostradas 
no Estrato Arbustivo-arbóreo da Fazenda Santo Inácio 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Foto 4.13 – Espécies Encontradas na Fazenda Santo Inácio 

   

Legenda: (A): Campomanesia guazumifolia; (B): Adenocalymma marginatum; (C): Xylopia aromática. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  

A B C 
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Nas duas subparcelas alocadas para a amostragem do estrato regenerante foram 
quantificados 12 indivíduos, pertencente a oito espécies, de oito famílias, resultando em 
uma densidade estimada de 60.000 ind./ha (Tabela 4.32). Todas as espécies foram 
identificadas em nível específico. Todas as famílias encontradas contiveram apenas uma 
espécie cada. 

Tabela 4.32 – Características Gerais do Estrato Regenerante nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Santa Rosa 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 12 

Número de Espécies 8 

Número de Famílias 8 

Número de Amostras 2 

Densidade 60000 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.57), nota-se que todas as espécies 
amostradas no estrato regenerante apresentaram os mesmos valores de frequência relativa, 
demonstrando que há pouca predominância de certas espécies nesse estrato. As únicas 
exceções são as três primeiras posições que obtiveram ligeira densidade relativa nas áreas 
amostradas. Esse fato decorre, provavelmente, da presença de árvores mães por perto que 
frutificaram e dispersaram suas sementes no seu entorno. O primeiro lugar foi ocupado por 
Ocotea corymbosa, por ter apresentado maior valor de densidade, pois foram amostrados 
três indivíduos em uma parcela. A espécie é característica da transição entre a FES e o 
Cerrado (LORENZI, 2008). Cordiera sessilis (marmelinho-do-campo) e S. guianensis (negra-
mina) apresentaram o mesmo valor de densidade relativa. Foram amostrados dois 
indivíduos de cada espécie em parcelas distintas. C. sessilis é espécie secundária 
característica das formações ciliares de Cerrado, ocorrendo em formações primárias e 
secundárias (LORENZI, 2009a). As demais espécies apresentaram o mesmo valor para os 
parâmetros analisados. 
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Figura 4.57 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies Amostradas no Estrato Regenerante 
da Fazenda Santo Inácio 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A fazenda Santo Inácio (Foto 4.14) apresenta certas peculiaridades que merecem destaque. 
A princípio nota-se um forte grau de perturbação, pois a maioria das espécies avistadas 
pode ser classificada como pioneiras (por exemplo: Moquiniastrum polymorphum, Xylopia 
aromatica, Aegiphila verticillata, Celtis iguanae, Croton floribundus, entre outras). A 
densidade de lianas é muito elevada, principalmente as não lenhosas. Há poucas árvores de 
grande porte e um predomínio de arvoretas. A regeneração é baixa, bem como o dossel 
apresenta baixa estatura e encontra-se aberto em várias regiões do fragmento.  

Foto 4.14 – Aspectos Gerais da Fazenda Santo Inácio 

   

Legenda: (A): Vista do interior do fragmento com destaque para a grande aglomeração de Bromelia antiacantha; 

(B): Vista do dossel; (C): Vista da borda do fragmento com destaque para a alta densidade de lianas. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  

Porém, ao analisar com maior detalhe a composição florística e relacioná-la com algumas 
dessas características anteriormente citadas, a área será mais bem compreendida. Assim, 

A B C 
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foram amostradas diversas espécies típicas de transição entre FES e Cerrado (por exemplo: 
Ocotea corymbosa, C. langsdorffii) e também de Cerrado (por exemplo: Schefflera vinosa, 
Vochysia tucanorum, Byrsonima intermedia, Cordiera sessilis). De fato, a área é perturbada, 
entretanto, nota-se a influência do Cerrado na fisionomia estudada, o que explica o dossel 
mais baixo e o fato desse ser mais aberto. As espécies que prenominam nesse fragmento 
são Luehea divaricata, Eugenia longipedunculata e Myrciaria tenela. No sub-bosque há 
predominância de S. guianensis e Erythroxylum cuneifolium. 

A partir de todos os dados expostos, e levando em consideração os critérios estabelecidos 
pela Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 (BRASIL, 1994), os quais são utilizados para 
categorizar estágios sucessionais de determinada vegetação, pode-se considerar que o 
fragmento da Fazenda Santo Inácio é enquadrado na categoria de vegetação secundária 
em estágio médio de regeneração. Alguns dos fatores que permitem tal classificação são: a) 
presença de árvores de vários tamanhos, conferindo a área amostrada fisionomia florestal; 
b) presença de estrato vertical como sub-bosque e dossel, sendo que nesse último há a 
presença de árvores emergentes; c) diâmetro médio de 10,8 cm e altura média de 5,8 m; d) 
presença de epífitas; e) presença de trepadeiras lenhosas e; f) presença de espécies como 
Luehea divaricata, Lonchocarpus cultratus, C. langsdorffii, Ocotea corymbosa, Platypodium 
elegans e Syagrus romanzoffiana. 

4.2.1.6.2 – Florística 

Na Fazenda Santo Inácio foram amostradas 64 espécies, pertencentes à 38 famílias 
botânicas. As famílias mais ricas (maior número de espécies) foram Myrtaceae (8 espécies), 
Fabaceae e Sapindaceae (4 espécies cada), Apocynaceae, Lauraceae e Rubiaceae (3 
espécies cada), Anacardiaceae, Annonaceae, Araliaceae e Bignoniaceae (2 espécies cada). 
Quanto às formas de vida, aquela que apresentou maior número de espécies foram as 
árvores (48 espécies), seguidas por arbustos (10), trepadeiras (5) e ervas (4). De acordo 
com as categorias de ameaça do CNC Flora, 2 espécies foram classificadas como NT 
(quase ameaçada), 12 espécies como LC (pouco preocupante) e 50 como NA (não 
avaliada). Nenhuma das espécies encontradas neste fragmento consta na lista da Portaria 
MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Está apresentado na Figura 4.58 o gráfico com as famílias 
mais ricas encontradas na análise florística (qualitativa) realizada na Fazenda Santo Inácio, 
bem como, no Anexo 4.04 consta a listagem florística contendo todas as espécies 
encontradas nessa unidade amostral. 
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Figura 4.58 – Famílias mais Ricas Observadas na Fazenda Santo Inácio 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Myrtaceae e Fabaceae, mais uma vez aparecem nas primeiras posições entre as famílias 
mais ricas, dessa vez para o fragmento pertencente à Fazenda Santo Inácio. Para 
Myrtaceae, dentre as 8 espécies encontradas, destacaram-se a gabiroba Campomanesia 
xanthocarpa e o sete-capotes Campomanesia guazumifolia. Já para as Fabaceae, as 
ocorrências registradas foram a pata-de-vaca, Bauhinia longifolia, a copaíba, Copaifera 
langsdorffii, a uruvalheira, Platypodium elegans, e a madeira-nova ou amendoim-bravo, 
Pterogyne nitens. 

A terceira posição entre as famílias mais ricas da Fazenda Santo Inácio ficou com 
Sapindaceae, destacando as espécies arbóreas Cupania vernalis e Matayba elaeagnoides e 
duas espécies de liana (trepadeira lenhosa) Serjania lethalis e Serjania sp. A família 
Sapindaceae pertence à ordem Sapindales, apresentando espécies em forma de árvores, 
arbustos e lianas, de distribuição cosmopolita, abrangendo cerca de 140 gêneros e 1600 
espécies (SOUZA & LORENZI, 2012), sendo que, para o Brasil, registra a ocorrência de 28 
gêneros (2 endêmicos), 417 espécies (190 endêmicas), 6 subespécies (4 endêmicas) e 6 
variedades (1 endêmica) (FLORA DO BRASIL, 2020). Pertencem a Sapindaceae o guaraná 
(Paullinia cupana) e a pitomba (Litchi chinensis), além dos conhecidos gêneros de lianas 
que ocorrem nos ecossistemas brasileiros como Serjania, Paullinia, Urvillea e 
Cardiospermum. O camboatá (nome popular para espécies do gênero Cupania) são muito 
comuns em florestas, em especial a espécie C. vernalis nas florestas estacionais (SOUZA & 
LORENZI, 2012), a qual fora encontrada no fragmento pertencente à Fazenda Santo Inácio. 
A matáiba (Matayba) é outro gênero comum em florestas, enquanto no Cerrado destaca-se 
o timbó (Magonia pubescens) (SOUZA & LORENZI, 2012). 

Rubiaceae também é uma família muito importante para o domínio fitogeográfico da Mata 
Atlântica, constando entre as dez mais diversas desse domínio (BFG, 2015). Na Fazenda 
Santo Inácio essa família ocupou o sexto lugar entre as mais ricas, registrando a ocorrência 
de três espécies Cordiera sessilis, Coussarea hydrangeifolia e Faramea sp., as quais 
estavam presentes no sub-bosque do fragmento ocorrendo em forma de arbusto. A família 
Rubiaceae pertence à ordem Gentianales, possuindo espécies nas formas de ervas, 



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.110  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

arbustos ou árvores e, com menor frequência, lianas, apresentando distribuição cosmopolita 
com cerca de 550 gêneros e 9000 espécies (SOUZA & LORENZI, 2012). No Brasil estão 
registrados 126 gêneros (16 endêmicos), 1411 espécies (730 endêmicas), 45 subespécies 
(23 endêmicas) e 56 variedades (28 endêmicas) (FLORA DO BRASIL, 2020). Rubiaceae é 
uma das principais famílias botânicas da flora brasileira, ocorrendo como importante 
elemento em quase todas as formações naturais (SOUA & LORENZI, 2012). 

Quanto ao status de conservação consultado a partir dos critérios adotados pelo CNC Flora, 
duas espécies encontradas nesse fragmento estão na categoria NT (quase ameaçadas), a 
peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron) e uma espécie de canela (Ocotea puberula), 
enquanto que na lista da Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), nenhuma espécie foi 
encontrada. Recomenda-se a elaboração de um Plano de Manejo para essa área, visando a 
conservação e monitoramento das espécies ali encontradas e, no caso de espécies 
ameaçadas, ou com algum grau de ameaça, que seja realizado o monitoramento dos 
indivíduos visando a coleta de sementes para produção de mudas e posterior utilização em 
programas de reflorestamento e/ou enriquecimento. No Anexo 4.04 pode ser encontrada a 
listagem florística com todas as espécies observadas no fragmento pertencente à Fazenda 
Santo Inácio. 

4.2.1.7 – Fazenda Val de Palmas 

4.2.1.7.1 – Fitossociologia 

A área amostrada pode ser caracterizada por Floresta Estacional Semidecidual em função 
de sua estrutura e composição florística amostrada. Nas duas parcelas alocadas na unidade 
amostral em questão, foram plaqueteados e medidos 68 indivíduos, sendo 9 o número de 
árvores mortas em pé. Esses indivíduos estão distribuídos em 24 espécies e 14 famílias 
botânicas. Dentre essas 24 espécies, apenas uma permaneceu em nível genérico, as 
demais foram identificadas em nível específico. A densidade estimada foi de 1700 ind./ha 
(Tabela 4.33). As famílias que se destacaram em riqueza de espécies foram Fabaceae (7 
espécies), seguida por Lauraceae (3 espécies) e Myrtaceae e Meliaceae (2 espécies cada). 
Juntas essas famílias representam cerca de 56% de todas as espécies amostradas. As 
outras 10 famílias são monoespecíficas, ou seja, apresentaram somente uma espécie cada. 
O valor obtido para o índice de Shannon foi de 2,7 nats/ind e, como discutido anteriormente, 
este valor está de acordo com trabalhos realizados em fragmentos de floresta estacional 
semidecidual. 
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Tabela 4.33 – Características Gerais do Estrato Arbustivo-Arbóreo nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Val de Palmas, APA do Rio Batalha, Bauru/SP 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 68 
Número de Espécies 24 
Número de Famílias 14 
Número de Amostras 2 
Densidade (ind./ha) 1700 
Área Basal total (m

2
/ha) 2,226 

Dominância Absoluta (m
2
/ha) 55,659 

Volume total (m
3
) 24,004 

Diâmetro – média (cm) 16,089 
Altura – média (m) 6,831 
Volume – média (m

3
) 0,353 

Índice Shannon-Wiener (nats/ind.) 2,707 
Equabilidade 0,841 
Índice de Simpson 0,084 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.59), Parapiptadenia rigida (angico-
vermelho) ocupou o primeiro lugar no IVI devido ao alto valor de dominância e densidade 
relativas. Os indivíduos amostrados dessa espécie se concentraram em apenas uma 
parcela e em grande número (38,8% do total amostrado). Esses indivíduos podem ser 
considerados de médio a grande porte, compondo grande parte do dossel da área. Essa 
espécie é decídua, heliófila, pioneira e indiferente às condições físicas do solo, sendo 
característica das FES, apresentando maior frequência nas matas abertas e menos densas 
e, principalmente, nas associações secundárias (LORENZI, 2008).  

O segundo lugar é ocupado pelas árvores mortas devido ao seu valor de densidade relativa, 
principalmente, com uma leve influência da dominância relativa, pois embora a maioria dos 
indivíduos mortos amostrados fosse de médio porte, um deles era de grande. Cabe destacar 
que todos os indivíduos mortos foram amostrados na parcela um em grande quantidade 
(25% do total). Segundo TABANEZ et al. (1997), em fragmentos isolados, a morte de 
árvores deve-se, provavelmente, às mudanças microclimáticas, estando muitas vezes 
relacionadas a doenças e perturbações antrópicas (MARTINS, 1991). 

Em terceiro lugar aparece Plinia rivularis (guaramirim) com sua alta densidade relativa, pois 
foi amostrada em apenas uma das parcelas. A densidade relativa também influenciou na sua 
posição, porém seus indivíduos podem ser considerados de médio porte. Espécie 
secundária, característica da floresta atlântica, ocorre no interior da mata primária e de 
capoeirões (LORENZI, 2009). 

Nectandra lanceolata (canela-amarela) ocupou o quarto lugar pelos valores bem 
equilibrados dos três parâmetros que compõem o IVI. Foi amostrada nas duas parcelas e 
seus indivíduos variam de médio a grande porte. Planta semidecídua que ocorre 
principalmente na floresta ombrófila, podendo ser observada em associações pioneiras e 
secundárias (LORENZI, 2008). 
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Figura 4.59 – Parâmetros Fitossociológicos das 15 Espécies Mais Representativas Amostradas 
no Estrato Arbustivo-Arbóreo da Fazenda Val De Palmas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O quinto lugar é ocupado por Tabernaemontana hystrix (leiteira) devido ao valor de 
densidade relativa apresentado, já que foi amostrada em somente uma parcela, 
apresentando indivíduos de médio porte. Planta pioneira característica da floresta 
semidecídua do planalto paulista. Apresenta intensa regeneração espontânea em formações 
vegetais abertas e capoeiras (LORENZI, 2008). A seguir são apresentadas algumas das 
espécies encontradas na Fazenda Val de Palmas (Foto 4.15). 

Foto 4.15 – Espécies Encontradas na Fazenda Val de Palmas 

   

Legenda: (A): Hymenolobium janeirense; (B): Trichilia elegans; (C): Psychotria carthagenensis. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Nas duas subparcelas alocadas para a amostragem do estrato regenerante, foram 
quantificados 16 indivíduos, pertencentes a dez espécies, dividas em oito famílias, 
resultando em uma densidade estimada de 80.000 ind./ha (Tabela 4.34). Todas as espécies 
foram identificadas em nível específico. As famílias com maior riqueza de espécies foram 
Fabaceae e Piperaceae, ambas com duas espécies cada. As demais famílias são 
monoespecíficas. 

Tabela 4.34 – Características Gerais do Estrato Regenerante nas 2 Parcelas 
Amostradas na Fazenda Val de Palmas 

PARÂMETROS VALOR 

Número de indivíduos 16 

Número de Espécies 10 

Número de Famílias 8 

Número de Amostras 2 

Densidade 80000 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Com relação às variáveis fitossociológicas (Figura 4.60), Cupania vernalis (arco-de-barril) 
ocupou o primeiro lugar devido a frequência relativa, pois foram amostrados apenas dois 
indivíduos dessa espécie, porém, um em cada parcela. Em segundo lugar aparece Plinia 
rivularis (guaramirim) pelo fato de apresentar alta densidade relativa, pois foi amostrada 
somente em uma parcela, mas com muitos indivíduos agregados. Em terceiro lugar 
Lonchocarpus cultratus (feijão-cru) que apresenta exatamente os mesmos valores e 
características populacionais da espécie anterior, no entanto, ocorre em parcela distinta. O 
quarto lugar foi ocupado por R. brevifolia por ter dois indivíduos amostrados na mesma 
parcela, obtendo assim um valor de densidade relativa significativo frente às demais 
espécies com valores menores. As demais espécies tiveram apenas um indivíduo 
amostrado, estando bem distribuídas pelas áreas estudadas. 

Figura 4.60 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies Amostradas no Estrato Regenerante 
da Fazenda Val de Palmas 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.114  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

A vegetação da Fazenda Val de Palmas apresenta dossel descontínuo (Foto 4.16), por 
vezes marcado por aberturas, sendo composto basicamente por P. rigida (angico-vermelho) 
e N. lanceolata (canela-amarela). O sub-bosque é marcado por P. rivularis (guaramirim), T. 
hystrix (leiteiro), Trichilia elegans (pau-de-ervilha) e pelas diferentes espécies do gênero 
Piper, sendo ora denso, ora bem esparso, onde se pode andar facilmente. A regeneração é 
bem variável, sendo que em alguns pontos o solo não apresenta plântulas e, em outros, 
havia grande abundância delas. A densidade de lianas é alta. São poucas as espécies 
climáxicas que foram encontradas na área, sendo a mais comum A. polyneuron (peroba-
rosa). Já as espécies pioneiras são frequentes nos locais amostrados podendo-se citar 
Aloysia virgata (lixeira), Bastardiopsis densiflora (louro-branco), Casearia sylvestris 
(guaçatonga) e Cecropia pachystachia (embaúba), demonstrando assim que a área foi alvo 
de perturbações pretéritas. A camada de serapilheira é de fina a média. Cabe destacar a 
presença de espécies exóticas como Citrus sp., e a de cultivadas como Pisidium guajava 
(goiaba). Outro fato presenciado em campo foi a presença de trilha ocasionada pelo 
deslocamento de gado dentro dos fragmentos. Recomenda-se restringir o acesso desses 
animais às áreas de mata, pois conforme se deslocam regularmente por uma mesma trilha, 
ocasionam sulcos erosivos no solo, além de predar as plântulas advindas de regeneração 
natural.  

Foto 4.16 – Aspectos Gerais da Fazenda Val de Palmas 

   

Legenda: (A): Vista do dossel evidenciando sua descontinuidade; (B): Corpo hídrico próximo a uma das parcelas; 
(C): Vista do interior do fragmento evidenciando o sub-bosque ralo e a alta densidade de lianas. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A partir de todos os dados expostos e levando em consideração os critérios estabelecidos 
pela Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 (BRASIL, 1994), os quais são utilizados para 
categorizar estágios sucessionais de determinada vegetação, pode-se considerar que o 
fragmento presente na Fazenda Val de Palmas está enquadrado na categoria de vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração. Alguns dos fatores que permitem tal 
classificação são: a) presença de árvores de vários tamanhos, conferindo a área amostrada 
fisionomia florestal; b) presença de estrato vertical como sub-bosque e dossel, sendo que 
nesse último há a presença de árvores emergentes; c) diâmetro médio de 16 cm e altura 
média de 6,8 m; d) presença de trepadeiras lenhosas e; e) presença de espécies como 
Lonchocarpus cultratus, Nectandra lanceolata, N. megapotamica e Syagrus romanzoffiana. 

4.2.1.7.2 – Florística 

Na Fazenda Val de Palmas foram amostradas 74 espécies, pertencentes à 35 famílias 
botânicas. As famílias mais ricas (maior número de espécies) foram Fabaceae (15 
espécies), Meliaceae (7), Apocynaceae (5), Lauraceae (4), Malvaceae, Myrtaceae, Rutaceae 
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e Sapindaceae (3 espécies cada), Bignoniaceae e Piperaceae (2 espécies cada). Quanto às 
formas de vida, aquelas que apresentaram maior número de espécies foram as árvores (51 
espécies), seguidas por arbustos (9 espécies), trepadeiras (9 espécies) e ervas (5 
espécies). De acordo com as categorias de ameaça do CNC Flora, 1 espécie foi classificada 
como VU (vulnerável), 2 como NT (quase ameaçada), 7 como LC (pouco preocupante) e 64 
como não avaliadas. Na lista da Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014), foi encontrada uma 
espécie classificada como vulnerável. 

Abaixo está apresentado na Figura 4.61, gráfico com as famílias mais ricas encontradas na 
análise florística (qualitativa) realizada na Fazenda Val de Palmas, bem como, no Anexo 
4.04 tem-se a listagem florística completa contendo todas as espécies encontradas nessa 
unidade amostral. 

Figura 4.61 – Famílias Mais Ricas Observadas na Fazenda Val de Palmas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Fabaceae, a família com o maior número de espécies observadas na Fazenda Val de 
Palmas, obteve destaque com a presença de indivíduos de grande porte de farinha-seca 
(Albizia niopoides), Peltophorum dubium, Lonchocarpus cultratus e o gracuí (Hymenolobium 
janeirense). Como espécies de menor porte, destacaram-se Calliandra tweedii, Dalbergia 
frutescens, Senegalia polyphylla e Mimosa pudica. Esta família é muito comum em 
levantamentos florísticos e fitossociológicos realizados em quase todas as fisionomias 
vegetais brasileiras, aparecendo entre as dez mais diversas em todos os domínios 
fitogeográficos do país (BFG, 2015), além de ser citada como bastante abundante nas 
florestas do interior do estado de São Paulo (LEITÃO FILHO, 1982). A segunda colocada no 
ranking das famílias mais ricas da Fazenda Val de Palmas é Meliaceae, a qual apresentou, 
tanto espécies de dossel, como cedro, Cedrela fissilis, Guarea guidonia, G. kunthiana e G. 
macrophylla, como de sub-bosque, com espécies do gênero Trichilia (T. clausseni, T. 
elegans e T. silvatica). O gênero Trichilia é comumente observado ocupando o sub-bosque 
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de ecossistemas florestais no Brasil, enquanto o gênero Guarea é observado em diferentes 
formações vegetacionais distribuídas pelo país. 

Apocynaceae ganha destaque com a peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron) por seu porte 
imponente e domínio do dossel das FES, além de produzir madeira de lei muito procurada. 
As trepadeiras Forsteronia glabrescens e Prestonia coalita também foram observadas na 
área, bem como em forma de arbustos das espécies Odontadenia lutea e Tabernaemontana 
hystrix (leiteiro). Esta família é composta por ervas, subarbustos, árvores e lianas e quase 
sempre são latescentes, sendo uma família de distribuição pantropical, mas com alguns 
representantes na região temperada, possuindo aproximadamente 400 gêneros e 3.700 
espécies (SOUZA & LORENZI, 2012), possuindo registro de ocorrência no Brasil para 77 
gêneros (5 endêmicos), 770 espécies (413 endêmicas), 11 subespécies (9 endêmicas) e 18 
variedades (11 endêmicas) (FLORA DO BRASIL, 2020). 

A família das canelas (Lauraceae) foi representada no fragmento da Fazenda Val de Palmas 
por três espécies do gênero Nectandra, N. lanceolata, N. megapotamica e N. membranacea, 
bem como por uma espécie do gênero Ocotea, O. lancifolia. O gênero Ocotea aparece entre 
os mais diversos dentro do grupo das plantas superiores (Angiospermas) contendo 172 
espécies (112 endêmicas) (BFG, 2015). A família Malvaceae, que ocupou a quinta posição 
dentre as mais ricas para este fragmento, apresentando três espécies de gêneros distintos, 
Bastardiopsis densiflora, Guazuma ulmifoila e Heliocarpus popayanensis. 

Malvaceae possui distribuição predominantemente pantropical, abrangendo cerca de 250 
gêneros e 4.200 espécies (SOUZA & LORENZI, 2012), estando registradas no Brasil a 
ocorrência de 73 gêneros (7 endêmicos), 783 espécies (412 endêmicas), 3 subespécies e 
17 variedades (6 endêmicas) de acordo com a FLORA DO BRASIL (2020). SOUZA & 
LORENZI (2012) destacam que Malvaceae apresenta algumas espécies importantes 
economicamente, como o algodão (Gossypium spp.) e o cacau (Theobroma cacao), além de 
outras como o quiabo (Abelmoschus esculentus), o cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e a 
paineira (Ceiba speciosa).  

Em relação à classificação quanto ao grau de ameaça, ou status de conservação, foi 
consultada a base de dados do CNC Flora, onde se destaca a ocorrência da peroba-rosa 
(Aspidosperma polyneuron) e o pau-marfim (Balfourodendron riedelianum) como espécies 
quase ameaçadas e o cedro (Cedrela fissilis) como espécie vulnerável. Na lista da Portaria 
MMA nº 443 (BRASIL, 2014), Cedrela fissilis também consta como vulnerável. Recomenda-
se que o fragmento seja monitorado através da implantação de um Plano de Manejo, 
visando a conservação e o acompanhamento de indivíduos dessas espécies, objetivando a 
coleta de sementes e posterior produção de mudas em viveiros, visando sua utilização em 
projetos de reflorestamento e enriquecimento florestal. No Anexo 4.04 conta a listagem 
florística contendo todas as espécies observadas no fragmento pertencente à Fazenda Val 
de Palmas. 

4.2.1.8 – Fazenda Cachoeirinha 

4.2.1.8.1 – Caracterização Vegetacional e Florística (análise qualitativa) 

A Fazenda Cachoeirinha apresenta vegetação com estrutura de Floresta Estacional 
Semidecidual, contendo árvores dispostas em um dossel descontínuo que atinge entre 10 e 
15 metros de altura, em concomitante com a presença marcante de indivíduos de espécies 
arbóreas como o pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), a peroba-rosa (Aspidosperma 
polyneuron), o guapuruvu (Schizolobium parahyba) e o peito-de-pomba (Tapirira 
guianensis), que se destacam na paisagem atingindo cerca de 20 metros ou mais de altura. 
O dossel é descontínuo, o que permite a entrada de luz no sub-bosque, onde espécies 
arbóreas de menor porte, arbustivas e de trepadeiras (lenhosas e herbáceas) aparecem 
com grande frequência. Dentre as espécies arbóreas e arbustivas destacam-se o ipê-tabaco 
(Zeyheria tuberculosa), açoita-cavalo (Luehea divaricata e Luehea grandiflora), três espécies 
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do gênero Trichilia pertencente à família Meliaceae (T. clausseni, T. elegans e T. silvatica), a 
Rutaceae Zanthoxylum riedelianum e a leiteiro (Tabernaemontana hystrix). Entre as 
trepadeiras, foram observadas com maior frequência na área espécies das famílias 
Sapindaceae (Serjania lethalis, Serjania sp.), Bignoniaceae (Fridericia speciosa), 
Smilacaceae (Smilax elastica) e a Apocynaceae (Forsteronia glabrescens), ocorrendo 
principalmente nas bordas do fragmento. 

O fragmento presente na Fazenda Cachoeirinha possui um grande efeito de borda, com a 
presença em grande abundância de lianas (principalmente dos gêneros Serjania, Fridericia 
e Smilax), as quais predominam sobre os arbustos e árvores, dificultando, muitas vezes, seu 
estabelecimento. A grande abundância de lianas em locais com maior incidência de luz, foi 
demonstrada por DURIGAN et al. (2000), através da comparação da sobreposição de copas 
e o aumento/diminuição de lianas, concluindo que quanto menor a sobreposição de copas, 
ou seja, maior disponibilidade de luz, maior seria a presença de lianas. A Floresta Estacional 
Semidecidual é conhecida por apresentar grande abundância de lianas, principalmente pela 
maior entrada e disponibilidade de luz em função do dossel descontínuo, no entanto, esse 
fator também pode indicar um alto grau de perturbação na vegetação, predizendo, em 
muitos casos, uma área em estágio inicial de regeneração com composição florística 
característica de área alterada. 

Ocorrem no local, espécies consideradas em estágio inicial de regeneração, como a 
guaçatonga (Casearia sylvestris) e o amendoim-bravo (Pterogyne nitens), mas também 
apresenta espécies de estágio médio de regeneração como a copaíba (Copaifera 
langsdorffii), mamica-de-porca (Zanthoxyllum rhoifolium), pau-jacaré (Piptadenia 
gonoacantha), Platypodium elegans e Cordia trichotoma. Além da composição florística, a 
área também apresenta estrutura variável, ora parecida com vegetação secundária, com 
baixa presença de epífitas, plantas jovens de espécies arbóreas de estágios mais maduros, 
grande abundância de trepadeiras (herbáceas e lenhosas) e estrato lenhoso com plantas de 
alturas variáveis, ora com estágio inicial, com grande abundância de trepadeiras e 
fisionomia que varia de savânica a florestal, com estrato lenhoso variando de aberto a 
fechado. Dessa forma, seguindo os critérios da Resolução Conjunta SMA/IBAMA nº 1 
(BRASIL, 1994), a área pode ser caracterizada como em estágio inicial ou médio de 
regeneração, sendo uma transição entre os dois estágios, mas, de acordo com a estrutura e 
a grande abundância de trepadeiras, além da fisionomia que varia de savânica à florestal, 
optou-se por classificá-la com em estágio inicial de regeneração.  

As espécies que ocorrem no município de Bauru/SP, são, pela história evolutiva da 
vegetação brasileira, advindas da Amazônia através das florestas e galerias que passaram 
pelo domínio do Cerrado, portanto, é comum a presença de espécies como a copaíba 
(Copaifera langsdorffii), o ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus), o peito-de-pombo 
(Tapirira guianensis) e o almecegueiro (Protium heptaphyllum) (IBGE, 2012). Todas essas 
espécies foram observadas na Fazenda Cachoeirinha e, vale ressaltar, a presença de 
espécies que são comumente observadas em matas ciliares e em fisionomias de Cerrado 
como o próprio ipê-amarelo, a copaíba e a Sapotaceae Chrysophyllum marginatum. Com a 
presença dessas espécies é possível notar a transição, ou área de ecótono, na qual o 
munícipio de Bauru/SP se encontra, onde mesmo mantendo uma estrutura florestal, 
apresenta algumas espécies que ocorrem também no domínio do Cerrado. Fotos do local 
estão apresentadas abaixo (Foto 4.17), bem como o gráfico com as famílias mais ricas 
(Figura 4.62) e a lista florística desse fragmento (Anexo 4.04). 
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Foto 4.17 – Aspectos Gerais da Fazenda Cachoeirinha 

   

Legenda: (A): Vista do fragmento, dossel descontínuo e abundância de lianas; (B) Zanthoxyllum sp.; (C): Luehea 
grandiflora. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.62 – Famílias Mais Ricas Encontradas na Fazenda Cachoeirinha 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

As famílias mais ricas encontradas no fragmento da Fazenda Cachoeirinha não se 
distinguem muito das apresentadas para as outras unidades amostrais apresentadas 
anteriormente. Isso se deve ao fato das unidades amostrais terem a mesma fisionomia de 
floresta estacional semidecidual, o que permite manter uma composição florística e estrutura 
semelhante. Fabaceae mais uma vez aparece como sendo a família com maior diversidade, 
apresentando indivíduos de espécies como Bauhinia longifolia, Copaifera langsdorffii, 
Holocalyx balansae, Piptadenia gonoacantha e Pterogyne nitens. Bignoniaceae foi 
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presentada pelas espécies de trepadeira Fridericia sp. E Lundia obliqua, e arbóreas como 
Zeyheria tuberculosa, além de duas espécies do gênero Handroanthus (H. heptaphyllus e H. 
ochraceus). As Apocynaceae ficaram representadas por Aspidosperma polyneuron, 
Odontadenia lutea e Tabernaemontana hystrix, enquanto as Arecaceae se destacam na 
paisagem com suas espécies de Syagrus (S. romanzoffiana e S. oleracea) e a macaúba 
(Acrocomia aculeata). O predomínio arbóreo fica evidente com a presença de 35 espécies 
de árvores, seguidas por seis ervas, cinco trepadeiras e cinco arbustos.  

Quanto ao status de conservação adotando os critérios do CNC Flora, para o fragmento 
presente na Fazenda Cachoeirinha foram observadas duas espécies classificadas como NT 
(quase ameaçada) Aspidosperma polyneuron e Ocotea puberula, além de Zeyheria 
tuberculosa como VU (vulnerável). Z. tuberculosa também consta na lista da Portaria MMA 
nº 443 (BRASIL, 2014) como vulnerável. Por apresentar essas espécies e como restaram 
poucos fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual no estado de São Paulo, 
recomenda-se a implantação de um Plano de Manejo para a área, visando à preservação e 
o monitoramento de indivíduos, principalmente das espécies vulneráveis, objetivando a 
coleta de sementes e produção de mudas em viveiro para utilização em projetos de 
reflorestamento e enriquecimento vegetacional. 

4.2.1.9 – Consolidação dos Resultados 

Tendo em vista os resultados quantitativos (fitossociologia), foram amostrados, 
plaqueteados e medidos um total de 563 indivíduos, 116 espécies e 36 famílias botânicas. 
Quanto aos resultados qualitativos (florística) foram encontradas 238 espécies pertencentes 
a 67 famílias. As seis famílias mais ricas da APA do Rio Batalha foram Fabaceae (35 
espécies), Myrtaceae (17 espécies), Bignoniaceae, Lauraceae, Meliaceae e Rubiaceae (10 
espécies cada). As 15 famílias mais ricas encontradas na APA do Rio Batalha podem ser 
observadas na Figura 4.63. 

Figura 4.63 – Famílias Mais Ricas Encontradas no Conjunto das 14 Parcelas Alocadas na APA 
Municipal do Rio Batalha 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Todas as famílias que apresentaram maior riqueza de espécies são comumente 
encontradas em fragmentos situados dentro do domínio fitogeográfico da Mata Atlântica e, 
de acordo com OLIVEIRA FILHO & FONTES (2000), as quatro famílias com maior número 
de espécies registradas em Florestas Estacionais Semideciduais são Myrtaceae, Fabaceae, 
Rubiaceae e Lauraceae. Portanto, as famílias mais ricas encontradas na APA do Rio Batalha 
são comumente observadas em locais que apresentam a fisionomia de Floresta Estacional 
Semidecidual situadas na região Sudeste. 

As espécies consideradas mais importantes (valor de importância - VI) para a APA do Rio 
Batalha foram: Cariniana estrellensis (jequitibá-branco), Parapiptadenia rigida (angico 
vermelho), Copaifera langsdorffii (copaíba), Astronium graveolens (guaritá) e Actinostemon 
concepcionis. As dez espécies mais importantes da APA do Rio Batalha podem ser 
observadas na Figura 4.64 abaixo. 

Figura 4.64 – Parâmetros Fitossociológicos das Espécies 15 Espécies mais Representativas 
Amostradas no Estrato Arbustivo-Arbóreo da APA do Rio Batalha 

 
Legenda: (DR) Densidade Relativa, (DoR) Dominância Relativa, (FR) Frequência Relativa, (IVI) Índice de Valor 

de Importância. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Cariniana estrellensis, popularmente conhecida como jequitibá-branco, é uma espécie que 
apresenta alta dominância relativa, ocorrendo na amostragem, por exemplo, um indivíduo 
com 25 metros de altura e 653 cm de circunferência. Metrodorea nigra foi uma espécie 
comumente observada no sub-bosque dos fragmentos estudados, ocorrendo em alta 
densidade relativa, sendo amostrados quarenta e sete indivíduos dessa espécie em todo o 
estudo. Parapiptadenia rígida, assim como C. estrellensis, é uma espécie com alta 
dominância relativa, apresentando indivíduos que atingiram quinze metros de altura e 305 
cm de circunferência. Copaifera langsdorffii é uma espécie muito comum em fragmentos de 
Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual, apresentando indivíduos de médio e grande 
porte, com bons índices de dominância e frequência relativa. Todas as espécies amostradas 
são comumente observadas em fragmentos de FES, sendo importantes para a dinâmica da 
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comunidade, cada uma com suas características específicas, compondo a flora da APA do 
Rio Batalha como um todo.  

Todos os fragmentos analisados no presente estudo encontram-se em estágio médio de 
regeneração, com exceção da Fazenda Cachoeirinha, que foi classificada como em 
transição do estágio inicial para o médio. Esta análise interpretativa foi realizada com base 
nos critérios dispostos na Resolução Conjunta SMA/IBAMA nº 1 (BRASIL, 1994) 
endossando as características estruturais e florísticas observadas durante o trabalho de 
campo. A amostragem realizada no presente estudo pode ser considerada baixa, no 
entanto, tendo em vista que o objetivo do trabalho foi caracterizar a APA do Rio Batalha, o 
estudo atendeu o objetivo principal. Na Figura 4.65 abaixo consta a curva de acumulação de 
espécies (ou curva do coletor) elaborada com a inclusão de todas as parcelas amostradas. 

Figura 4.65 – Curva de Acumulação de Espécies de Todas as Parcelas Amostradas na APA 
Municipal do Rio Batalha 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Como pode ser observada na Figura 4.65 a curva de acumulação de espécies não atingiu o 
platô, ou estabilização, o que poderia indicar uma amostragem suficiente. O uso da curva de 
acumulação para demonstrar suficiência amostral é algo controverso e bastante discutido na 
literatura (SCHILLING & BATISTA, 2007). As comunidades vegetais que ocorrem nos 
trópicos são demasiadamente ricas, com uma diversidade impressionante de espécies 
vegetais (GENTRY, 1988), o que a dificulta a utilização desse método para a finalidade de 
suficiência amostral. Isso ocorre em função da problemática definição de comunidade 
vegetal em si, uma vez que a composição de espécies, especialmente nos trópicos, não é 
algo fixo (SCHILLING & BATISTA, 2007), conceito este que foi utilizado na criação desse 
método. Portanto, pode-se afirmar que a amostragem realizada para caracterizar a 
vegetação da APA do Rio Batalha foi suficiente, cumprindo com o objetivo pré-determinado. 

Com relação à presença de espécies ameaçadas de extinção, de acordo com os critérios do 
CNC Flora e com a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção 
(Portaria MMA nº 443; BRASIL, 2014), foram encontradas quatro espécies classificadas 
como “vulnerável” na APA do Rio Batalha. Duas delas pertencem ao gênero Cedrela, C. 
odorata (cedro-do-brejo) e C. fissilis (cedro), juntamente com Euterpe edulis (palmito juçara) 
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e Zeyheria tuberculosa (ipê-tabaco). O CNC Flora utiliza os mesmos critérios definidos pela 
IUCN (International Union for Conservation of Nature - União Internacional para a 
Conservação da Natureza) para classificar as espécies nos diferentes níveis de ameaça e, 
as vulneráveis, estão dentro da classe das “espécies ameaçadas”.  

Cedrela fissilis foi amostrada na parcela seis da Fazenda Shangrilá, bem como na parcela 
dois da Fazenda Val de Palmas e parcelas treze e quatorze da Fazenda Santa Rosa. 
Zeyheria tuberculosa foi encontrada nas parcelas quatro, cinco e seis da Fazenda Shangrilá, 
na parcela oito da Fazenda Progresso, bem com foi observada no fragmento da Fazenda 
Cachoeirinha. Euterpe edulis foi amostrada apenas nas parcelas treze e quatorze da 
Fazenda Santa Rosa, enquanto Cedrela odorota ocorreu apenas na parcela dez da Fazenda 
3T. 

Nesse contexto, recomenda-se que seja prevista uma zona de proteção que permita a 
conservação dos fragmentos da APA do Rio Batalha. Além disso, recomenda-se a produção 
e monitoramento das espécies classificadas como vulneráveis, nesses casos podendo ser 
efetuada a coleta de sementes para produção de mudas em viveiro e objetivando sua 
utilização em plantios de reflorestamento e enriquecimento, tanto dos fragmentos da APA em 
si quanto em condição regional. 

4.2.1.10 – Espécies-Chave 

Durante o presente estudo foi constatada a presença de espécies que desempenham papel 
fundamental na estrutura, dinâmica e estabilidade de um ecossistema (as chamadas 
espécies-chave). Estas espécies apresentam elevadas densidades ou desempenham um 
papel crítico na cadeia alimentar (STORK & EGGLETON, 1992). Tais espécies são 
importantes pois determinam a persistência de muitas outras na comunidade, tanto em 
termos de vegetais quanto de animais (DIETZ et al., 1994; PRIMACK & RODRIGUES, 
2001). Por definição, a remoção de espécies chave promove grandes mudanças na 
composição de espécies e outros atributos do ecossistema (JONES et al., 1994). Quando o 
ecossistema sofre danos irreversíveis como a extinção de espécies-chave e instauração de 
processos de degradação auto-reforçantes tais como, pestes, doenças, erosão, lixiviação e 
endogamia, isso resulta não só na perda da capacidade de regeneração das espécies, mas 
na eliminação dos componentes bióticos e abióticos do mesmo (OLDEMAN, 1987; ENGEL & 
PARROTTA, 2003). Assim, a eventual perda destas espécies-chave pode gerar mudanças 
dramáticas em composição de espécies e diversidade (SCARANO et al., 1998; 2004). 

Devido à importância de tais espécies, foi elaborada uma lista contendo algumas das 
espécies-chave encontradas na APA do Rio Batalha. Essa lista levou em conta diversos 
aspectos pelos quais essas espécies podem ser consideradas chave. O primeiro aspecto foi 
relacionado a sua importância como recursos alimentares (RA) para animais em geral, caso 
das espécies da família Arecaceae, que são um dos recursos alimentares mais abundantes 
nos trópicos e são consideradas espécies-chave para a alimentação de várias espécies de 
mamíferos (ANDREAZZI et al., 2009). As espécies de Melastomataceae, que são recursos 
importantes para diferentes populações animais das matas secundárias e, em geral, 
apresentam longo período de frutificação, podem oferecer grande quantidade de frutos ao 
longo desse período (GALETTI & STOTZ, 1996) e as espécies de Lauraceae que, na Mata 
Atlântica, tem seus frutos consumidos por frugívoros de médio e grande porte (TABARELLI 
& PERES, 2002) como, por exemplo, macacos bugios e muriquis, cotingas, tucanos, 
araçaris, jacus e jacutingas. 

Além das famílias citadas, nessa categoria também se encontram as espécies do gênero 
Ficus da família Moraceae, já que os frutos de figueiras têm se mostrado relevantes na 
alimentação dos frugívoros, especialmente durante as estações em que frutos de outras 
espécies tendem a ficar escassos (MARCONDES-MACHADO et al., 1994; RAGUSA 
NETTO, 2002), sendo o mesmo constatado para as espécies do gênero Myrsine, da família 
Primulaceae (PINESCHI, 1990) e para as espécies do gênero Acnistus da família 
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Solanaceae (CARPANEZZI & CARPANEZZI, 2003). Outro aspecto levando em 
consideração foi a importância dessas espécies como componentes estruturais (CE) da 
comunidade vegetal, como é o caso da Família Lauraceae (MOARES, 2007) e da família 
Bromeliaceae, que funcionam como fontes de água livre disponível para espécies animais e 
vegetais dentro do ecossistema em que vivem (ROCHA et al., 2004). A lista contendo as 
espécies-chave é apresentada no Anexo 4.04J.  

4.2.1.10.1 – Espécies Endêmicas 

As áreas estudadas pertencentes à APA do Rio Batalha apresentaram 39 espécies 
endêmicas de acordo com a FLORA DO BRASIL (2018), sendo apresentada no Anexo 4.04. 
Endemismo, ou espécie endêmica, significa que determinada espécie tem distribuição 
restrita a uma determinada unidade de área (que pode ser um bioma, país, estado, etc.) 
(MACHADO et al., 2004). Sendo assim, as famílias botânicas encontradas no presente 
estudo com mais espécies endêmicas foram Fabaceae, Lauraceae e Meliaceae (quatro 
espécies cada), seguidas por Annonaceae, Arecaceae, Bignoniaceae, Myrtaceae, 
Orchidaceae e Rubiaceae (duas espécies cada).  

Dentre essas espécies nenhuma é endêmica da região, tampouco apenas do estado de São 
Paulo. Todas as espécies endêmicas encontradas apresentam ampla distribuição pelo Brasil 
ocorrendo em diversos biomas, mas principalmente na Mata Atlântica e no Cerrado. Embora 
o endemismo seja em nível de país, o fato de essas espécies ocorrerem na APA do Rio 
Batalha reforça a necessidade da conservação desses fragmentos destacando sua 
relevância no contexto de criação de Unidades de Conservação. 

4.2.1.10.2 – Espécies Ameaçadas 

Dentre todas as espécies amostradas na APA do Rio Batalha, apenas 4 apresentam algum 
grau de ameaça segundo a Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Essas espécies foram 
apresentadas e discutidas nos itens anteriores, e a relação delas pode ser visualizada no 
Anexo 4.04. 

4.2.1.10.3 – Espécies Raras  

As espécies amostradas foram comparadas com a lista de plantas raras do Brasil 
(GIULIETTI et al., 2009). Segundo a obra citada, nenhuma espécie amostrada na APA do 
Rio Batalha pode ser considerada rara. 

4.2.1.10.4 – Espécies de Interesse Econômico  

Com relação as espécies de interesse econômico, foi elaborada uma lista (Anexo 4.04 M) 
levando em consideração as informações contidas em CORADIN et al. (2011). Na referida 
lista as espécies são divididas por categorias como potencial madeireiro, ornamental, 
alimentício. Algumas espécies sofreram, e ainda sofrem uma pressão intensa por 
apresentarem madeira de alta qualidade (por exemplo: Cedrella fissilis (cedro), 
Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), Balfourodendron riedelianum (pau-marfim), 
Caririana estrellensis (jequitibá-branco), entre outras), tendo assim, como resultado uma 
redução drástica em suas populações naturais e muitas vezes colocando em risco sua 
existência. Outras espécies enfrentam o mesmo problema por conta da beleza estética que 
potencializam seu uso como ornamentais, como é o caso das espécies de orquídeas 
Cattleya loddigesii e Cattleya lundii, e também das espécies de bromélias Billbergia nutans e 
Vriesea friburgensis que são coletadas indiscriminadamente. 

No entanto, essa lista tem como intuito demonstrar que a APA do Rio Batalha apresenta uma 
gama de espécies vegetais que, se manejadas corretamente, podem contribuir com o 
desenvolvimento socioeconômico da população local aliado com a preservação da biota 
regional, já que daria ênfase ao uso das espécies nativas em detrimento das espécies 
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exóticas que muitas vezes são usadas no paisagismo, na meliponicultura e também na 
alimentação. Além de contribuir para a difusão do potencial gigantesco da flora nativa. 

4.2.1.10.5 – Espécies de Especial Interesse para a Fauna  

Dentre as espécies de especial interesse para a fauna, merecem destaque as espécies 
apícolas observadas durante o trabalho tais como Mikania glomerata (guaco), Casearia 
sylvestris (guaçatona) e espécies alimentícias como Euterpe edulis (juçara) e 
Campomanesia xanthocarpa (gabiroba), que servem de alimentos para algumas espécies 
de aves e mamíferos. As espécies com especial interesse para a fauna podem ser 
observadas em sua totalidade no Anexo 4.04 M. 

4.2.1.11 – Pressões e Ameaças 

As áreas estudadas estão localizadas na região do Estado de São Paulo que mais sofreu 
com o desmatamento nas últimas décadas. Segundo o monitoramento da cobertura vegetal 
publicada no Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (KRONKA 
et al., 2005), apesar de a estabilidade no índice de desmatamento no Estado de São Paulo, 
a Região Administrativa de Bauru foi a 3ª em perda de vegetação natural, passando de 
114.649 ha em 1990, para 102.745 ha no ano 2000, totalizando uma perda de 10,38% de 
seus remanescentes em um intervalo de 10 anos (RANGEL DE ALMEIDA et al., 2010). Tal 
perda está associada à expansão da fronteira agrícola e o consequente processo de 
degradação dos ambientes naturais. A região estudada (contexto macrorregional) está 
imersa em uma grande área onde predomina o cultivo de cana de açúcar e, em menor 
escala, plantios de eucalipto e pecuária extensiva. Para um município que apresenta cerca 
de apenas 10% da sua cobertura original de vegetação (BAURU, 2016), as atividades 
agropecuárias ainda representam uma ameaça e exercem pressão constante à 
sobrevivência dos frágeis remanescentes de vegetação mediante os meios de exploração 
como o uso contínuo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, que podem contaminar os 
corpos hídricos e o solo, além de contribuir ou acelerar com o processo de desertificação, os 
processos erosivos que são desencadeados e/ou acentuados por tais atividades e o próprio 
isolamento dos fragmentos nas matrizes, impedindo assim a o fluxo gênico entre eles.   

Todas as áreas amostradas no presente estudo constituem-se em fragmentos florestais, os 
quais ocorrem de forma isolada na paisagem. O processo de fragmentação gera o efeito de 
borda nesses ambientes (SANTOS et al., 2017), o que pode ocasionar a alteração de 
condições climáticas como a umidade, temperatura e radiação solar, o que pode 
comprometer o equilíbrio ecossistêmico (MURCIA, 1995; BORGES et al., 2004), afetando a 
dinâmica de comunidades e a composição florística. De acordo com VIANA & PINHEIRO 
(2008), o processo de fragmentação pode afetar as taxas de mortalidade de árvores em 
função da alteração da abundância de polinizadores, dispersores, predadores e patógenos, 
os quais podem alterar as taxas de recrutamento das plântulas, além de incêndios e 
mudanças microclimáticas que atingem as bordas de forma mais intensa. Existem quatro 
principais fatores que podem afetar a dinâmica de fragmentos florestais, (1) tamanho, (2) 
forma, (3) grau de isolamento, (4) tipo de vizinhança e (5) histórico de perturbações (VIANA 
et al., 1992). Portanto, é interessante que durante o processo de criação ou atualização de 
um plano de manejo, sejam avaliadas as possibilidades de formar corredores ecológicos 
entre as áreas fragmentadas, de forma a permitir o fluxo gênico das espécies. 

Outra ameaça encontrada durante desenvolvimento do estudo foi a presença de espécies 
exóticas em alguns fragmentos, como o Citrus sp. (limão-rosa), Syzygium cumini (jambolão), 
Mangifera indica (manga) e Ricinus communis (mamona). Embora a simples presença 
dessas espécies já constitua certo perigo, a comunidade vegetal nativa, não se aconselha 
sua erradicação ou algum tipo de controle, pois as espécies encontradas apresentam baixo 
potencial invasor. Com o decorrer da sucessão ecológica essas espécies tendem a 
desaparecer ou ficarem restritas às áreas de borda dos fragmentos. Além de ser inviável 
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econômica e praticamente. As principais ameaças para a vegetação podem ser observadas 
na Figura 4.36 pois são decorrentes dos mesmos impactos que afetam o solo. 

4.2.1.12 – Estado Atual de Conservação dos Fragmentos 

Os fragmentos florestais avaliados durante a realização da expedição de campo encontram-
se, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Conjunta SMA/IBAMA nº 1 
(BRASIL, 1994), em estágio médio de regeneração, sendo a única exceção aquele presente 
na Fazenda Cachoeirinha, que foi classificado como em transição do estágio inicial para o 
médio. A presença de espécies como Cedrela fissilis, Cedrela odorata, Euterpe edulis e 
Zeyherea tuberculosa que estão classificadas, de acordo a Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 
2014), como vulneráveis, fazem desses fragmentos locais interessantes e viáveis para a 
preservação, bem como para a obtenção de germoplasma para uma eventual produção 
visando à conservação dos estoques genéticos dessas espécies. Neste caso, a coleta de 
sementes desses indivíduos pode ser realizada para a reprodução em viveiros e posterior 
utilização em plantios de reflorestamento e enriquecimento, tanto na APA como 
regionalmente.  

4.2.1.13 – Análise Qualitativa dos Fragmentos (Ecologia da Paisagem) 

Os critérios descritos no capítulo anterior foram analisados individualmente por fazenda e 
por fragmento, conforme demonstrado na Tabela 4.35 e Figura 4.66. A classificação de cada 
fragmento pode ser observada no Mapa de Fragmentos Florestais no Anexo de Mapas. 

4.2.1.14 – Corredores Ecológicos 

Conforme salientado nos aspectos metodológicos, os corredores ecológicos a serem 
estabelecidos na APA abrangerão dois conjuntos de elementos naturais da paisagem 
regional, acrescidos de um terceiro elemento capaz de contribuir com o processo de 
conservação da biodiversidade. Tais elementos são os seguintes: 

 1) Áreas Nucleares: áreas naturais predominantemente recobertas por ecossistemas 
florestais e com dimensões superiores a 15 ha. Tais áreas distribuem-se ao longo de toda a 
APA, conformando assim um sistema de mosaico capaz de contribuir com a manutenção de 
sistemas metapopulacionais de espécies de maior porte, inclusive permitindo a interligação 
de tais populações com áreas naturais externas à APA. 

2) Conexões: áreas capazes de garantir a manutenção de fluxos genéticos entre as 
populações e comunidades biológicas estabelecidas nas áreas nucleares, consistindo nos 
corredores propriamente ditos. Conforme já salientado, as conexões podem consistir em 
fragmentos contínuos interligados às áreas nucleares ou fragmentos isolados localizados 
entre tais áreas (stepping stones), em geral apresentando dimensões superiores a 4 
hectares. As principais conexões da APA são estabelecidas ao longo dos rios (conexões 
fluviais). 

3) Áreas Estratégicas: no caso da APA, tais áreas abrangem especialmente os plantios de 
eucaliptos, os quais são eventualmente utilizados por mamíferos de médio e grande porte 
como áreas de passagem. Conforme salientado, tais áreas não abrangem o limite 
geográfico dos corredores propriamente ditos, sendo antes sistemas capazes de contribuir 
com a conservação na medida em que permitem o fluxo gênico de tais espécies de 
mamíferos, as quais demandam as maiores áreas de vida dentre todos os grupos 
faunísticos locais. Para uma maior efetividade desse processo, recomenda-se que o manejo 
florestal seja feito gradualmente, gerando uma rotatividade e uma alternância entre as áreas 
de colheita e as áreas em desenvolvimento florestal. 

Os totais de cada uma das áreas acima são os seguintes: 

- Áreas Nucleares: 922,82 hectares (equivalente a 6,12% da área total da APA); 

- Conexões: 2.062,75 hectares (13,68% da área total da APA); 
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- Áreas Estratégicas: 2.233,28 hectares (14,81% da área total da APA). 

Além dos plantios florestais, as áreas de fruticultura e plantios de cana-de-açúcar podem 
também funcionar como áreas de passagem da fauna de maior porte local (especialmente 
mamíferos). Entretanto, a maior intensidade da presença humana nessas áreas ou a 
necessidade de colheita mecanizada rápida são fatores limitantes a uma maior densidade 
de espécies, motivos pelos quais tais áreas não são indicadas como estratégicas. 

O mapa com as áreas nucleares, conexões e estratégicas para a formação dos corredores 
da APA do Rio Batalha encontra-se na Figura 4.67. 

Figura 4.66 – Estado de Conservação dos Fragmentos Florestais 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Figura 4.67 – Corredores Ecológicos 

 
Fonte: Elaborado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Tabela 4.35 – Métricas Qualitativas de Ecologia da Paisagem Avaliadas por Fragmento 

FAZENDA FRAGMENTO 
CÓDIGO 

FRAGMENTO 
FORMA TAMANHO ISOLAMENTO BORDA 

ESTÁGIO DE 
REGENERAÇÃO 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 
(SOMATÓRIO) 

3T 4 3T 3 – Irregular 1 – Grande 2 – Médio grau 3 – Alta 2 – Médio  11 – Regular 

Cachoeirinha - CA 2 – Simples/Irregular  2 – Médio 3 – Alto grau 3 – Alta 3 – Médio a inicial 13 – Ruim 

Santo Inácio 3 IN 1 – Simples 1 – Grande 2 – Médio grau 2 – Média 1 – Médio a avançado 7 – Bom 

Progresso 1 PR 1 – Simples 3 – Pequeno  2 – Médio grau 1 – Baixa 1 – Médio a avançado 8 – Bom 

Santa Rosa 2 
RO1 1 – Simples 3 – Pequeno 3 – Alto grau 3 – Alta 2 – Médio  12 – Ruim 

RO2 2 – Simples/Irregular 3 – Pequeno 3 – Alto grau 3 – Alta 3 – Inicial a médio 14 – Péssimo 

Shangrilá 5 e 6 
SH1 1 – Simples 2 – Médio 3 – Alto grau 2 – Média 2 – Médio  10 – Regular 

SH2 3 – Irregular 1 – Grande  3 – Alto grau 1 – Baixa 1 – Médio a avançado 9 – Regular 

Estação Val de Palmas 7 VP 3 – Irregular  2 – Médio 3 – Alto grau 2 – Média 3 – Inicial a médio 13 – Ruim 

Legenda: As métricas qualitativas foram atribuídas segundo critérios apresentados no item 3.2.1.4 – Estudo da Ecologia da Paisagem, capítulo de Métodos, conforme seguem: 
Forma: 1) Simples (circularidade entre 0,7 e 1); 2) Simples/Irregular circularidade entre 0,4 e 0,7); 3) Irregular (circularidade entre 0,1 e 0,4); Tamanho: 1) Grande (até 70% do 
tamanho do maior fragmento observado); 2) Médio (entre 40% e 70%); 3) Pequeno (menos de 40%); Isolamento: 1) Baixo grau (fragmentos interligam-se às demais áreas por 

corredores de vegetação nativa ou continuidade), 2) Médio grau (fragmentos isolados ou distantes de demais áreas em distâncias inferiores ao raio entre sua borda e seu núcleo); 3) 
Alto grau (fragmentos isolados e distantes de demais áreas naturais em distâncias iguais ou superiores ao raio entre a borda do remanescente e seu núcleo); Borda: 1) Baixa 

incidência (bordas dos fragmentos margeadas por áreas com fisionomias distintas, mas naturais); 2) Média incidência (bordas do fragmento margeadas por áreas antropizadas em 
estágios iniciais a médios de regeneração); 3) Alta incidência (bordas do fragmento abruptas e margeadas por áreas antropizadas); Estágio de Regeneração: 1) Médio a avançado 

(com espécies indicadoras de estágio avançado); 2) Médio Predominante; 3) Inicial a Médio. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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4.2.2 – Fauna 

4.2.2.1 – Mastofauna 

A região Neotropical sensu lato (MORRONE, 2006), área que compreende a porção sul da 
América do Norte, o Caribe e todo o continente da América do Sul, é composta por uma 
variedade de diferentes biomas (p.ex.: florestas úmidas, xerófitas, montanhosas e desertos) 
onde se estabelece grande parte da diversidade mundial de espécies (TEWS et al., 2004; 
OJEDA, 2013). Da análise dos valores de riqueza mundiais, por exemplo, constata-se que 
no Neotrópico vivem cerca de um terço dos pássaros e árvores, bem como 40% dos peixes 
de água doce. Não obstante, são conhecidas aproximadamente 1.550 espécies neotropicais 
de mamíferos, ou seja, cerca de 30% de toda a riqueza mundial da Classe Mammalia 
(SOLARI et al., 2012). Algumas delas – como determinados marsupiais (gambás), xenartros 
(preguiças, tatus e tamanduás), roedores Caviomorpha (capivaras, ratos espinhosos e 
chinchilas), macacos Platyrrhini e morcegos Phyllostomidae – são endêmicas dessa região 
biogeográfica, ao passo que outras – como porcos, antas, guanacos e onças – representam 
irradiações recentes (de alguns poucos milhões de anos atrás) de grupos de mamíferos 
originários da América do Norte (PATTERSON & COSTA, 2012).  

A diversificação da Classe Mammalia nos Neotrópicos está expressa na significativa 
evolução de uma grande variedade de formas e hábitos de vida, com espécies distintas 
desempenhando papéis ecológicos essenciais nos ecossistemas onde vivem (PARDINI et 
al., 2004). Os mamíferos frugívoros e nectarívoros, por exemplo, auxiliam várias plantas no 
processo de polinização das flores e dispersão das sementes (JANOS et al., 1995; 
BREWER & REJMANEK, 1999; GRELLE & GARCIA, 1999; VIEIRA & IZAR, 1999; MANGAN 
& ADLER, 2000; COLGAN & CLARIDGE, 2002; PIMENTEL & TABARELLI, 2004), ao passo 
que as espécies granívoras consomem o banco de sementes do solo e as herbívoras 
predam e pisoteiam as folhagens e plântulas (PIZO, 1997; SÁNCHEZ-CORDERO & 
MARTINEZ-GALLARDO, 1998; VIEIRA et al., 2003), influenciando a dinâmica florestal. 
Mamíferos consumidores de proteína animal (p.ex.: grandes carnívoros, marsupiais 
insetívoros e inclusive os morcegos hematófagos), por outro lado, regulam a dinâmica 
populacional de animais vertebrados e invertebrados, controlando o crescimento numérico 
de suas presas; as espécies necrófagas (p.ex.: mustelídeos e canídeos), adicionalmente, 
aceleram o processo de decomposição do material orgânico. Não obstante, a composição e 
riqueza da mastofauna estão positivamente relacionadas à complexidade dos diferentes 
ecossistemas neotropicais, derivada da variação vegetacional existente em determinada 
região (GENTILE & FERNANDEZ, 1999; GRELLE, 2003; PARDINI, 2004; PARDINI et al., 
2005). É comum encontrar maior diversidade de mamíferos nos biomas brasileiros com 
vegetação densa – como as Florestas Amazônica e Atlântica – do que em formações de 
vegetação aberta – como o Cerrado e Caatinga (sensu PAGLIA et al., 2012).  

Na porção central do Brasil são estabelecidas conexões entre diferentes formações 
florestais (ecótonos) (RIBEIRO & WALTER, 2008), condição que confere um padrão 
biogeográfico ímpar (SILVA & BATES, 2002; BRIDGEWATER et al., 2004). A região de 
estudo, em particular, está localizada em um encrave de Floresta Atlântica de interior 
(Floresta Estacional Semidecidual sensu stricto) com diferentes fitofisionomias do Cerrado 
(campos, savanas e matas de galeria). Tal variabilidade ambiental permite o 
estabelecimento de grande diversidade de plantas e animais, com espécies ocupando 
distintos nichos ecológicos (KLOPER & MACARTHUR, 1960). Em valores gerais vivem 
nesses dois ecossistemas aproximadamente 389 mamíferos brasileiros (considerando 298 
em Floresta Atlântica, 252 em Cerrado e 169 em ambos), ou seja, 56% de toda a riqueza 
registrada no país (sensu PAGLIA et al., 2012). Cabe ainda dizer que, dessa riqueza total, 
125 espécies apresentam ocorrência restrita à Floresta Atlântica (n=93) ou ao Cerrado 
(n=32), valor que representa um elevado grau de endemismo (PAGLIA et al., 2012). 
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Mesmo detendo uma expressiva diversidade, tanto a Floresta Atlântica como o Cerrado 
estão ameaçados pelo processo crescente de transformação das paisagens naturais por 
diferentes ações antrópicas. A expansão do modelo de agropecuária extensiva e o 
crescimento de centros urbanos são alguns dos fatores que contribuem com a redução de 
suas áreas naturais. Machado et al. (2004) estimam que, frente à realidade atual, até o ano 
de 2030 só restarão fragmentos de vegetação nativa localizados em Unidades de 
Conservação e áreas indígenas. Se a riqueza de mamíferos está diretamente ligada com as 
características locais, a substituição de áreas de vegetação nativa (complexidade 
fitofissionômica) pode gerar modificações na composição de espécies do grupo, mudanças 
que, por sua vez, podem acarretar perda substancial de processos ecológicos essenciais à 
manutenção de ecossistemas naturais. Alguns estudos apontam, por exemplo, que 
mamíferos especialistas tendem a sumir de áreas com vegetação alterada ou em estágio 
sucessional recente (com sub-bosque denso e dossel aberto), que passam então a ser 
ocupadas por espécies mais generalistas (MALCOLM, 1995; VIEIRA et al., 2003; PARDINI, 
2004; PARDINI et al., 2005). Tal variação poderia ser proveniente da ausência de 
predadores de topo de cadeia (grandes felinos) que controlam o tamanho populacional de 
mesopredadores, os quais, por sua vez, afetam a dinâmica populacional de outras espécies 
mais sensíveis (menor capacidade competitiva) quando em grandes abundâncias.  

Esses são alguns dos motivos pelos quais a mastofauna é cada vez mais utilizada na 
elaboração de estudos voltados à interpretação de impacto ambiental. As espécies ou 
mesmo grupos de mamíferos (p.ex.: carnívoros e morcegos) apresentam diferentes hábitos 
e estratégias de vidas e podem ser usados como indicadores de qualidade ambiental em 
diferentes escalas espaciais e temporais. Tais informações, em complemento à literatura 
existente (ainda escassa), ajudam a compreender a resposta das diferentes espécies frente 
à alteração de seus ambientes naturais, possibilitando a tomada de decisões voltadas à 
conservação. 

4.2.2.1.1 – Composição, Riqueza e Abundância Total de Espécies 

Mediante os estudos de campo, foram obtidos 126 registros de 27 espécies das seguintes 
famílias de mamíferos: Artiodactyla, Carnivora, Cingulata, Didelphimorphia, Lagomorpha, 
Pilosa, Rodentia e Chiroptera (Figura 4.68 e Foto 4.18). Outras sete espécies – Tayassu 
pecari (queixada), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Myrmecophaga tridactyla 
(tamanduá-bandeira), Sapajus nigritus (macaco-prego), Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara), Cavia sp. (preá) e Coendou sp. (ouriço-cacheiro) – tiveram a ocorrência 
confirmada por meio de entrevistas realizadas com os moradores locais. Ressalta-se que 
estas espécies não foram consideradas nas análises estatísticas do diagnóstico. A 
abundância de cada espécie segue relacionada no Anexo 4.05, com exceção daquelas 
registradas nas entrevistas. 

A riqueza obtida, considerando os resultados de todos os métodos amostrais, representa 
35,1% das espécies e 78,3% das famílias de mamíferos com ocorrência confirmada para os 
biomas Floresta Atlântica e Cerrado localizados dentro do Estado de São Paulo. A curva de 
rarefação, considerando o intervalo de 95% de confiança do total de dados obtidos durante 
o estudo, mostra-se ainda ascendente (Figura 4.69) indicando a possibilidade de 
amostragem de outras espécies de mamíferos. 
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Figura 4.68 – Riqueza de Espécies por Ordem Referente à Amostragem dos Mamíferos nas 
Fazendas Avaliadas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.69 – Curva de Rarefação Referente à Amostragem dos Mamíferos das Fazendas 
Avaliadas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018) 
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Foto 4.18 – Algumas Espécies de Mamíferos Amostradas Durante o Diagnóstico 

  

  

  

  

Legenda: A - Didelphis albiventris (Didelphimorphia); B - Tamandua tetradactyla (Pilosa); C - Dasypus sp. 
(Cingulata); D - Sylvilagus brasiliensis (Lagomorpha); E - Calomys tener (Rodentia); F - Carollia 
perspicillata (Chiroptera); G - Eira barbara (Carnivora); H - Mazama gouazoubira (Artiodactyla). 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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4.2.2.1.2 – Abundância Relativa de Espécies 

A cutia Dasyprocta azarae, o gambá Didelphis albiventris e o quati Nasua nasua (Foto 4.19) 
foram as espécies mais amostradas aqui; as três juntas representaram um valor total 
acumulado de 46,8% de todos os registros realizados durante a campanha de coleta de 
dados (Figura 4.70).  

Figura 4.70 – Abundância de Mamíferos Amostrados nas Fazendas Avaliadas 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Foto 4.19 – Dasyprocta azarae (Cutia) e Nasua nasua (Quati) Espécies Mais Amostradas 
Durante o Diagnóstico 

  
Legenda: A - Dasyprocta azarae (Cutia) B - Nasua nasua (Quati). 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.2.2.1.3 – Diversidade Total 

A Tabela 4.36 apresenta uma síntese dos valores de diversidade obtidos para a mastofauna 
local. Esses resultados devem ser tomados com cautela, uma vez que os dados 
secundários e a curva de rarefação sugerem incremento da riqueza com a realização de 
outras amostragens. 

Os índices quadráticos Jackknife 1 e Chao 2 sugerem, respectivamente, riquezas estimadas 
de 37,3 (σ = 5,2) e 35,1 (σ = 6,3) espécies para a região de estudo. Tais valores podem ser 
considerados relativamente baixos, uma vez que o presente levantamento contemplou 
diferentes grupos, incluindo os que apresentam a maior riqueza dentro da Classe Mammalia 
(roedores, marsupiais e morcegos). O índice de diversidade de Shannon pode ser também 
considerado baixo, haja vista os valores observados em outros estudos realizados em 
formações de Floresta Atlântica e Cerrado na região. De qualquer maneira, esse índice pode 
variar em decorrência do grau de fragmentação e transformação dos habitats naturais na 
parcela estudada (FENTON et al., 2002). 

Tabela 4.36 – Síntese dos Valores de Riqueza, Abundância, Diversidade (H) e 
Equitabilidade (J) Obtidos para a Mastofauna das Três Fazendas 
Avaliadas 

 Riqueza Abundância Dominância (D) Shannon (H) Equitabilidade (J) 

Total 27 126 0,099 2,743 0,832 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A alta equitabilidade indica a ocorrência de poucas espécies abundantes e muitas raras, 
situação que é típica de ecossistemas tropicais, sendo inclusive esperada em ambientes 
com pouca ou nenhuma interferência humana (ODUM, 1988). São raríssimas as exceções 
que fogem a essa regra, sendo esta considerada uma das leis gerais da ecologia (PRADO, 
2009). 

4.2.2.1.4 – Diversidade por Área Amostral e Campanha 

A Tabela 4.37 apresenta uma síntese dos valores de riqueza, abundância e diversidade 
obtidos pela comparação dos dados coletados por área amostral.  

Tabela 4.37 – Síntese dos Valores de Riqueza, Abundância, Diversidade (H) e 
Equitabilidade (J) de Mamíferos por Área Amostrada 

LOCAIS RIQUEZA ABUNDÂNCIA DOMINÂNCIA (D) SHANNON (H) EQUITABILIDADE (J) 

A B 
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3T 6 12 0,375 1,350 0,753 

IN 10 22 0,285 1,742 0,757 

PR 17 27 0,078 2,692 0,950 

RO 4 5 0,280 1,332 0,961 

SH 1 8 16 0,211 1,808 0,870 

SH 2 14 39 0,172 2,143 0,812 

VP 2 5 0,680 0,500 0,722 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Os valores obtidos devem ser considerados preliminares, uma vez que, os índices de 
diversidade e estimadores de riqueza não são satisfatórios quando empregados com taxas 
baixas de riqueza e abundância (GOTELLI & ELLISON, 2011). Os biomas Floresta Atlântica 
e Cerrado são reconhecidos pela grande diversidade de espécies no Neotrópico. 

4.2.2.1.5 – Similaridades Entre Áreas Amostrais 

Na Figura 4.71 foi avaliado o grau de similaridade da composição de mamíferos das sete 
unidades amostrais (os fragmentos de vegetação das fazendas avaliadas) usando o Índice 
de Similaridade de Jaccard. Os resultados sugerem que os fragmentos de vegetação mais 
próximos (p.ex.: Fazendas Progresso, Santo Inácio e 3T) apresentam elevada similaridade 
de espécies; parece, nesse caso, que o Rio Batalha e seus afluentes não impedem o 
deslocamento de diferentes espécies de mamíferos – pelo menos daquelas de grande porte 
– entre os fragmentos de vegetação existentes na região. A fitofisionomia da vegetação, por 
outro lado, parece influenciar os índices; os dois fragmentos da Fazenda Shangri-la, ainda 
que próximos um do outro (distantes não mais que 2 km), apresentaram índices de 
similaridade inferiores a 40%, denotando que suas diferenças fitofisionômicas podem 
influenciar a composição da mastofauna local. 
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Figura 4.71 – Ordenação Clássica da Composição de Mamíferos por Unidade Amostral com o 
Índice de Jaccard 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.2.2.1.6 – Espécies Notáveis 

 Espécies Endêmicas e Migratórias 

As espécies endêmicas são aquelas que apresentam distribuição geográfica limitada a uma 
determinada localidade ou ecorregião (ACIESP, 1987). Pode-se considerar então, com base 
na lista de dados secundários do Anexo 4.05, que Cerradomys maracajuensis, Monodelphis 
kunsi e Nectomys squamipes são espécies endêmicas da região. Entretanto, nenhuma 
dessas três espécies foi registrada durante a coleta dos dados em campo. 

Pouco se sabe a respeito dos padrões migratórios da maioria dos mamíferos neotropicais, 
com exceção de algumas poucas espécies marinhas (REIS et al., 2011). Os mamíferos que 
vivem em regiões tropicais – de baixa variabilidade climática ao longo do ano e alta 
produtividade energética – tendem a exibir deslocamentos mais curtos em comparação 
àquelas de outras zonas climáticas (POUGH et al., 1999). Espécies de morcegos 
amazônicos, por exemplo, costumam realizar voos diários de 1 a 30 km de distância durante 
o forrageio; ao passo que, espécies da América do Norte podem migrar durante o inverno 
para a América do Sul quando na busca por condições mais favoráveis.  

Há de se considerar, contudo, que distintos fatores (p.ex.: variação ambiental, adensamento 
populacional e restrição espacial e temporal de recursos) podem influenciar o ato migratório 
de vários organismos vivos, os quais, por sua vez, tomam decisões de onde se estabelecer 
e quando cessar o deslocamento. Os mamíferos, de forma geral, exibem padrões 
complexos de comportamento e diferenças no estilo de vida, fatores que, somados ao 
contexto da fragmentação da paisagem pela ação antrópica, tornam esse assunto ainda 
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mais enigmático. Para piorar, os métodos tradicionais de estudos (marcação e recaptura 
com anilhas e brincos) estão limitados à coleta de informações por curto período de tempo, 
enquanto técnicas mais modernas, como a rádio telemetria, necessitam ainda de elevado 
investimento financeiro.  

Moradores relatam que grupos contendo 20 a 40 indivíduos de queixada (Tayassu pecari) 
costumam surgir esporadicamente na região avaliada. Estudos sugerem que T. pecari pode 
realizar movimentos migratórios verdadeiros, enquanto outros trabalhos contextualizam o 
assunto de maneira contrária. De qualquer forma, alguns desses trabalhos demonstram que 
essa espécie de porco-do-mato pode usar paisagens fragmentadas, exibindo padrões 
diferentes de deslocamento ao longo do tempo conforme o tamanho de seus grupos (p.ex.: 
entre 15 a 150 indivíduos) e as características da região avaliada. Suas áreas de vida 
costumam abranger grandes parcelas de território, havendo casos de deslocamento diário 
superior a 16 km. Como dito posteriormente, somente a realização de novos estudos 
permitirá dirimir tais dúvidas.  

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Tomando como base os níveis de ameaça mais elevados citados nas listas de espécies 
ameaçadas da IUCN (2017) e do ICMBio (2016), observa-se que dos Anexos 4.05 e 4.06 
estão: Em Perigo (EN) – Pteronura brasiliensis; e Vulnerável (VU) – Leopardus wiedii, 
Panthera onca, Speothos venaticus, Chrysocyon brachyurus, Leopardus braccatus, 
Blastocerus dichotomus, Leopardus tigrinus, Priodontes maximus, Leopardus guttulus, 
Myrmecophaga tridactyla, Puma concolor, Tapirus terrestris e Tayassu pecari. Muitos são 
carnívoros de médio e grande porte, que regulam o tamanho populacional de outros 
organismos vivos. Suas populações apresentam quedas significativas em decorrência do 
processo de modificação da paisagem natural.   

Destacam-se também as espécies que não estão enquadradas em nenhum dos critérios de 
ameaçadas, mas estão inseridas na lista do CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species), instituição internacional que regulamenta o comércio legal de 
produtos derivados de animais selvagens. Estão listados no Anexo 4.06 as espécies Lontra 
longicaudis, Ozotoceros bezoarticus, Leopardus pardalis e Puma yagouaroundi e, no Anexo 
4.07, Cerdocyon thous, Leopardus braccatus e Pecari tajacu. 

 Espécies Novas e de Relevância Científica 

O grupo formado pelos roedores do gênero Akodon – evidenciado aqui devido à captura de 
A. cursor (Foto 4.20) durante o levantamento de dados – exibe uma complexa relação 
filogenética e taxonômica, o que dificulta a diagnose de suas espécies em campo. 
Levantamentos futuros podem revelar a simpatria de diferentes espécies de Akodon, uma 
vez que os membros desse gênero podem apresentar similaridades morfológicas e 
distinções genéticas.  
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Foto 4.20 – Indivíduo de Akodon cursor Amostrada Durante o Estudo 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Os felinos do gênero Leopardus são outro grupo de grande relevância científica; além da 
importância ecológica (predadores primários e secundários na cadeia alimentar), a espécie 
L. tigrinus foi recentemente subdividida, passando a ser diferenciada também como L. 
guttulus. É provável que alguma dessas duas espécies ocorra na região; a confirmação da 
presença delas (ou alguma delas) necessita, sobretudo, da obtenção de registros 
comprobatórios que permitam realizar uma identificação mais precisa (registros diretos: 
visualização ou fotografias). 

Por fim, sem registro probatório, mas com provável ocorrência para a região, destacam-se 
também os pequenos marsupiais do gênero Monodelphis. Sua relevância científica se dá 
pela complexidade filogenética e taxonômica do grupo, bem como pela baixa amostragem 
de algumas espécies, em particular M. unistriata. Duas décadas se passaram e foram 
realizados apenas dois registros de M. unistriata (PINE et al., 2013), o que confere à espécie 
um elevado grau de incerteza quanto à situação de suas populações naturais. Não obstante, 
a IUCN classifica essa espécie como Criticamente Ameaçada (CR).  

Ainda que o objetivo aqui seja apontar e direcionar os esforços voltados à compreensão da 
ecologia das espécies, de fato o que se vê no geral é que existem grandes lacunas a serem 
preenchidas para a grande maioria dos mamíferos. Graças à presença de alguns centros de 
pesquisa e instituições (públicas e particulares) de ensino superior, a região estudada dispõe 
de substancial acervo científico, haja vista a quantidade de trabalhos de conclusão de curso 
(TCC), teses, dissertações e artigos científicos gerados sobre a fauna local. Mesmo assim, 
deve-se ambicionar por mais informação a respeito da fauna na região, uma vez que, 
mesmo ameaçados, os biomas Floresta Atlântica e Cerrado ainda continuam sendo 
degradados. 

 Espécies de Interesse Conservacionista 

A escolha de um organismo vivo como um símbolo de preservação tem por objetivo, 
basicamente, a integração das comunidades humanas locais às iniciativas voltadas à 
conservação da espécie em foco, do ambiente onde ela vive ou mesmo das outras espécies 
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com as quais ela interage (menos emblemáticas) (BOAS & DIAS, 2010). Essas espécies 
são por vezes endêmicas, raras ou mesmo suscetíveis à degradação ambiental antrópica 
(p.ex.: fragmentação da paisagem, caça predatória irregular e domínio de recursos). Nesse 
sentido, dois termos técnicos devem ser previamente definidos para uma melhor 
compreensão sobre o assunto: “espécies-chave” e “espécies-bandeira”. As espécies-chave 
exercem papéis ecológicos essenciais nos ecossistemas em que vivem de tal maneira, que 
qualquer redução ou extinção de suas populações pode afetar toda a comunidade 
significativamente (efeito cascata). As espécies-bandeira também exercer papeis 
importantes (nem sempre essenciais) nos ecossistemas naturais; sua definição, contudo, 
está mais atrelada ao efeito cativante do animal no público humano em geral (maior apelo 
conservacionista). Assim, nem sempre a espécie-chave é uma espécie-bandeira ou vice 
versa.  

A seleção de espécies-chave e espécies-bandeira de mamíferos não é uma atividade fácil. 
Faltam estudos a respeito da biologia e ecologia de grande parte das espécies, além de 
haver um caráter subjetivo no processo seletivo intrínseco ao pesquisador. Na Tabela 4.38 
são apresentadas as espécies que podem ser enquadradas nessas categorias.  

Tabela 4.38 – Potenciais “Espécies-chave” e “Espécies-bandeira” de Mamíferos 

ESPÉCIE NOME POPULAR ESPÉCIES-CHAVE ESPÉCIES-BANDEIRA 

Pteronura brasiliensis ariranha  X 

Lontra longicaudis lontra  X 

Puma concolor onça-parda X X 

Leopardus pardalis jaguatirica X X 

Leopardus wiedii gato-maracajá X X 

Leopardus tigrinus gato-do-mato X X 

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno X X 

Blastocerus dichotomus cervo-do-pantanal  X 

Lycalopex vetulus raposa-do-campo  X 

Chrysocyon brachyurus lobo-guará X X 

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira  X 

Tapirus terrestris anta X  

Tayassu pecari queixada X  

Cerradomys maracajuensis rato-do-mato  X 

Monodelphis kunsi catita  X 

Nectomys squamipes rato-d'água  X 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Para duas delas, o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e o lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), já são desenvolvidos projetos específicos de conservação e 
educação; em outros casos, espécies são estudadas em projetos abrangentes voltados à 
conservação de determinados grupos de mamíferos ou ecossistemas específicos. Para 
maiores detalhes veja as informações contidas nos sites do Instituto de Pesquisa e 
Conservação de Tamanduás do Brasil e do Instituto Pró-Carnívoros.  

Em primeira instância, destacam-se o gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus), a 
jaguatirica (L. pardalis), o gato-mourisco (Puma yagouaroundi) e a onça-parda (P. concolor); 
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quatro felinos emblemáticos que costumam ocupar o topo da cadeia alimentar (espécies-
chave). As interações que regem as teias tróficas nos diferentes ecossistemas naturais são 
complexas e ainda pouco compreendidas. Exemplos demonstram que a perda de 
predadores pode acarretar o aumento populacional de herbívoros (p.ex.: roedores e porcos), 
o que acaba inferindo na taxa de predação e recrutamento de sementes de algumas 
plantas, como o palmito-juçara (Euterpe edulis). Observações inesperadas podem surgir 
quando os efeitos indiretos da interação são mais importantes que os diretos; no caso, o 
controle populacional de mesopredadores por um superpredador pode estabilizar a pressão 
de caça exercida sobre determinadas espécies sensíveis, ainda que elas também sejam 
predadas pelos superpredador (menor interesse).  

Outros dois mamíferos de médio e grande porte podem ser usados como espécies-
bandeira: a raposinha (Lycalopex vetulus) e a lontra (Lontra longicaudis). Todas estão 
seriamente ameaçadas devido ao processo de alteração das paisagens naturais.  Especial 
atenção deve ser dada a L. longicaudis; projetos de conservação dessa espécie podem ser 
aliados com programas de recuperação da vegetação ciliar, como o Programa de Nascentes 
desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo. 

 Espécies de Interesse Econômico e Cultural 

Na área estudada pode-se verificar a presença do quati (Nasua nasua), da capivara 
(Hydrochoerus hydrochaeris), da cutia (Dasyprocta azarae) e da paca (Cuniculus paca – 
Foto 4.21), além de taiassuídeos (porcos), cervídeos (veados) e cingulados (tatus). Com 
frequências essas espécies são caçadas por populares para apreciação da carne e da pele.  

Foto 4.21 – Registro Fotográfico de Indivíduo de Cuniculus paca 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Por outro lado, canídeos, felinos e mustelídeos são caçados sob o pretexto de “causarem 
prejuízos econômicos” ao atacarem diferentes criações de animais. Essas alegações 
geralmente não são sustentadas pelos fatos, sendo o infortúnio financeiro relativamente 
insignificante. 

Cerca de 60% das mais de 1.400 doenças humanas são zoonoses transmitidas 
(compartilhadas) por distintas espécies da fauna (DELAHAY et al., 2009). O contato de 
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animais silvestres com diferentes animais domésticos e sinantrópicos (p.ex.: cães, gatos e 
roedores exóticos), proveniente da transformação das paisagens naturais, pode influenciar 
diretamente a virulência de certas doenças em populações de mamíferos silvestres (SUZÁN 
& CEBALLOS, 2005). Nesse sentido, destacam-se os roedores da família Cricetidae, 
reservatórios naturais de hantaviroses e da doença de Lyme; os marsupiais da família 
Didelphidae portadores potenciais de arboviroses (HUNSAKER, 1977) e leishmanioses 
(ARIAS et al., 1981); os morcegos hematófagos são apontados como os principais 
disseminadores do vírus rábico (GREENHALL et al., 1983). 

 Espécies Exóticas e Potencialmente Danosas 

As espécies exóticas e invasoras exercem grande pressão nos ecossistemas que ocupam, 
ao competir e/ou predar as espécies nativas da região. No Brasil, seis espécies de 
mamíferos são consideradas exóticas e invasoras (REIS et al., 2011): o camundongo (Mus 
musculus); o rato-comum (Rattus rattus); a ratazana (R. norvegicus); a lebre-europeia 
(Lepus europaeus); o javali (Sus scrofa) e o búfalo (Bubalus bubalis).  

Cães (Canis familiaris) e gatos (Felis catus) domésticos são também espécies exóticas 
nocivas à fauna silvestre. Quando abandonadas, ambas podem se tornar asselvajadas 
(“ferais”). Matilhas de cães podem invadir áreas de floresta nativa para caçar ou acuar 
espécies silvestres de porte médio; enquanto os gatos-domésticos costumam caçar 
pequenos animais silvestres, como aves, roedores, marsupiais e morcegos. O estresse 
(descarga de hormônios) e o gasto energético dispendidos durante a fuga impactam a 
sobrevivência de animais silvestres, expondo-os inclusive a outros fatores de risco (p.ex.: 
caça esportiva e atropelamento).  

 Espécies Indicadoras de Qualidade Ambiental 

Diferentes espécies da fauna podem ser classificadas conforme o grau de tolerância à 
alteração antrópica da paisagem para serem usadas como indicadoras de qualidade 
ambiental. São consideradas indicadoras de boa qualidade ambiental as espécies que 
exibem intrincada relação de dependência com seus hábitats naturais (estenóica) ou 
intolerância à presença humana (aloantrópica). Estão inclusas nessa categoria os 
mamíferos que vivem necessariamente nas seguintes condições: (i) em ambientes de 
vegetação fechada, como os felinos (Leopardus spp. e Puma spp. – Foto 4.22), o tatu-de-
rabo-mole-grande (Cabassous tatouay), o cateto (Pecari tajacu), o veado-catingueiro 
(Mazama gouazoubira) e a paca (Cuniculus paca) (REIS et al., 2011); (ii) em cursos d’água 
limpos e ambientes úmidos, como a cuíca-d'água (Chironectes minimus), a lontra (Lontra 
longicaudis), o guirá (Euryzygomatomys spinosus) e os ratos-d'água (Nectomys squamipes 
e Holochilus brasiliensis) (GALLIEZ et al., 2009); (iii) endêmicos da Floresta Atlântica e do 
Cerrado, e; (iv) aqueles listados acima como ameaçados de extinção.  
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Foto 4.22 – Registro Indiretos da Presença de Leopardus sp. e Puma concolor Realizados 
Durante o Diagnóstico 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Por outro lado, são consideradas espécies indicadoras de alteração ambiental as que 
apresentam grande “plasticidade ecológica” (eurióica) ou são favorecidas quando na 
presença humana (sinantrópica). São enquadradas nessa categoria todas as espécies 
citadas acima como exóticas e, quando encontrados em grandes populações, alguns 
mamíferos de hábito alimentar generalista e amplamente distribuídos pelo Brasil, tais como 
o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), o 
tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) e o quati (Nasua nasua). 

4.2.2.1.7 – Relações Ecológicas 

A composição de espécies do Anexo 4.05 revela uma grande diversidade de formas e 
hábitats para o grupo dos mamíferos amostrados na área avaliada. Destacam-se as 
espécies de mamíferos terrestres (n=19), mais comuns que as escansoriais (n=7), semi-
fossoriais (n=3), voadoras (n=2), arborícolas (n=2) e semiaquáticas (n=1).  

Quanto à dieta, pode-se observar que a maior parte das espécies amostradas exibem 
hábitos alimentares diversificados, podendo ocupar mais de uma classe alimentar; nesse 
sentido, de todas as espécies amostradas no presente estudo: 29,3% do total são frugívoras 
(n=12); 24,4% onívoras (n=10); 12,2% insetívoras (n=5); 9,8% herbívoras (n=4); 9,8% 
carnívoras (n=4); 9,8% granívoras (n=4); e 4,9% mirmecófagas (n=2).  

Ao relacionar o número total de espécies amostradas no presente estudo e em outros 
trabalhos realizados no município de Bauru e no Estado (Anexo 4.05), considerando seus 
hábitos de locomoção e dieta, pode-se observar que há ainda uma grande variedade de 
nichos desocupados na região (Figura 4.72).  

4.2.2.1.8 – Pressões Existentes 

Grande parte da fauna é diretamente afetada pela alteração das paisagens naturais (VILELA 
& LAMIM-GUEDES, 2014), sendo o processo de fragmentação – compactação e redução da 
vegetação nativa – o carreador primário da redução de diversidade biológica (D’EON et al., 
2002). Em suma, o grau de alteração e fragmentação ambiental confere um padrão novo de 
conformação espacial, com fragmentos de diferentes tamanhos, formatos e níveis de 
isolamento, entremeados por diversas matrizes antrópicas (p.ex.: plantios, pastagens e 
centros urbanos). No aspecto mais negativo, as espécies mais sensíveis à alteração 
desaparecem, enquanto aquelas que persistem podem sofrer os efeitos genéticos deletérios 
do endocruzamento e da hibridação. Tais fatores podem afetar a comunidade como um todo, 
sendo complicado definir como e quanto cada um deles pode influenciar cada espécie. O 
estudo clássico de Robinson et al. (1992), por exemplo, sugere que as oscilações 
populacionais das espécies, decorrentes do processo de sucessão, podem obscurecer os 
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efeitos relacionados ao tamanho dos fragmentos florestais, que ficam mais aparentes em 
ecossistemas próximos do equilíbrio. Segundo os mesmos autores, algumas das variações 
ecológicas só podem ser percebidas tardiamente, quando já não restam mais que 10 a 30% 
da vegetação nativa original. De fato, a redução e o isolamento de hábitats apropriados 
geram efeitos negativos na riqueza e principalmente na abundância de espécies locais 
(HANSKI et al., 1996; TABARELLI & GASCON, 2005).  

Figura 4.72 – Riqueza de Mamíferos com Ocorrência Confirmada (Registrados no Presente 
Estudo) ou Esperada (Registrados em Bauru e no Estado de São Paulo) 
Separados pelas Diferentes Estratégias de Locomoção e Alimentação 

 

Legenda: Locomoção (Ar – Arborícola; SA – Semi-aquático; Sc – Escansorial; SF – Semi-fossorial; Te – 
Terrestre); Alimentação (Ca - Carnívoro; Fr - Frugívoro; Gr - Granívoro; Hb - Herbívoro; In - Insetívoro; 
Mir - Mimercófago; On – Onívoro). 

Fonte: STCP Engenharia e Projetos Ltda. (2018). 

Apesar do baixo esforço amostral, os resultados obtidos sugerem que há na região uma 
expressiva diversidade de mamíferos, de modo que a continuação das coletas revelará a 
presença de outras espécies desse grupo. Além disso, foram registradas espécies 
indicadoras de qualidade nas parcelas amostradas – notadamente três felinos de médio e 
grande porte, que são predadores de topo. É difícil apontar as razões que levam ao 
estabelecimento dessas e outras espécies com tão pouca amostragem; como dito antes, 
existem diferentes fatores que podem influenciar a resposta das comunidades locais, os 
quais impossibilitam a obtenção de qualquer conclusão mais assertivas. Ainda assim, pode-
se dizer que algumas características ambientais das áreas estão provavelmente 
relacionadas com a riqueza de mamíferos constatada. Apesar do elevado grau de 
isolamento e fragmentação, a maioria dos remanescentes de vegetação nativa exibem 
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grandes extensões (entre 300 e 1.200 ha) e são internamente conservados (num aparente 
estágio primário). Esses fragmentos de vegetação nativa conservada podem possibilitar o 
estabelecimento de populações viáveis de espécies mais sensíveis à fragmentação 
ambiental. Além disso, os remanescentes de vegetação aluvial e plantios adultos de 
eucalipto (com mais de três anos) formam corredores entre esses fragmentos maiores de 
floresta estacional e cerrado, facilitando a movimentação de espécies de grande porte ou 
deslocamento restrito. Alguns estudos demonstraram que plantios de eucalipto tendem a ser 
mais permeáveis à fauna que áreas fisionomicamente abertas. Garantindo essas condições 
(ainda que não sejam as melhores), pode ser que com o tempo a mastofauna se adeque a 
nova realidade ambiental do local.  

4.2.2.2 – Herpetofauna 

Atualmente o Brasil apresenta uma diversidade significativa de anfíbios, com 1.080 espécies 
(SEGALLA et al. 2016), enquanto os répteis abrangem 773 espécies (COSTA & BÉRNILS, 
2015). Com isso, tanto as florestas tropicais quanto as formações abertas têm posição de 
destaque, uma vez que abrigam grande parte destas espécies e propiciam condições para a 
ocorrência de endemismos, devido especialmente à diversidade de habitats existente nestes 
biomas.  

O sudeste do Brasil é hoje umas das regiões mais estudadas do país. O estado de São 
Paulo é alvo frequente de levantamentos herpetofaunísticos e estudos sobre a biologia do 
grupo. No interior do estado predominam Cerrados e Floresta Estacional, aonde vários 
estudos foram realizados (TOLEDO et al., 2003; BRASILEIRO et al., 2005; RIBEIRO-
JÚNIOR & BERTOLUCI, 2009; PRADO et al., 2009; ARAUJO & ALMEIDA-SANTOS, 2011; 
ROLIM, 2013; MOROTI et al., 2016). 

4.2.2.2.1 – Composição, Riqueza e Abundância Total de Espécies 

Por meio das coletas dos dados primários foram detectadas 13 espécies herpetofaunisticas 
(8 anfíbios e 5 répteis) na APA do Rio Batalha. As entrevistas realizadas durante o 
levantamento destes dados elevaram este número para 29 e a família mais representativa 
foi Hylidae (Figura 4.73). Na Tabela 4.39 consta a lista de espécies. 

Figura 4.73 – Riqueza de Espécies por Família Referente à Amostragem da Herpetofauna nas 
Fazendas Avaliadas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018) 
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Tabela 4.39 – Lista da Herpetofauna Registrada na APA do Rio Batalha 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE DESCRITOR NOME COMUM 

FORMA DE REGISTRO CONSERVAÇÃO 

DADOS 
PRIMÁRIOS 

TERCEIROS IUCN ICMBIO CITES 

Anura Bufonidae Rhinella ornata (Spix, 1824) sapo-cururu X 

 

LC - - 

Anura Bufonidae Rhinella schneideri (Werner, 1894) sapo-cururu X 

 

LC - - 

Anura Hylidae Dendropsophus minutus (Peters, 1872) sapinho X 

 

LC - - 

Anura Hylidae Boana albopunctatus (Spix, 1824) perereca X 

 

LC - - 

Anura Hylidae Boana caingua (Carrizo, 1991 “1990”) perereca X 

 

LC - - 

Anura Hylidae Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) sapo-martelo X 

 

LC - - 

Anura Hylidae Thachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) perereca-grudenta 

 

X - 

 

- 

Anura Leptodactylidae Physalaemus sp. - rã-cachorro X 

 

LC - - 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) rã X 

 

LC - - 

Testudines Testudinidae Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824) jabuti-piranga X 

 

- - II 

Crocodylia Alligatoridae Caiman latirostris (Daudin, 1801) jacaré-do-papo-amarelo 

 

X LC - I 

Squamata Polychrotidae Polychrus acutirostris Spix, 1825 lagarto-preguiça 

 

X - - - 

Squamata Teiidae Ameiva ameiva  (Linnaeus, 1758) bico-doce X 

 

- - - 

Squamata Teiidae Salvator merianae  (Duméril e Bibron, 1839) teiú 

 

X LC - II 

Squamata Teiidae Teius oculatus  (D’Orbigny e Bibron, 1837) Lagarto X  - - - 

Squamata Tropiduridae Tropidurus itambere Rodrigues, 1987 Lagarto  X - - - 

Squamata Gekkonidae Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) lagartixa-de-parede X  - - - 

Squamata Amphisbaendae Amphisbaena alba  Linnaeus, 1758 cobra-de-duas-cabeças  X LC - - 

Squamata Boidae Boa constrictor  Linnaeus, 1758 jibóia  X - - - 

Squamata Boidae Epicrates crassus  Cope, 1862 jibóia-arco-íris  X - - - 

Squamata Boidae Eunectes murinus  (Linnaeus, 1758) sucuri  X - - - 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE DESCRITOR NOME COMUM 

FORMA DE REGISTRO CONSERVAÇÃO 

DADOS 
PRIMÁRIOS 

TERCEIROS IUCN ICMBIO CITES 

Squamata Dipsadidae Philodryas olfersii  (Liechtenstein, 1823) cobra-verde-lisa 

 

X - - - 

Squamata Dipsadidae Sibynomorphus mikanii  (Schlegel, 1837) dormideira 

 

X - - - 

Squamata Dipsadidae Thamnodynastes sp. - palheira 

 

X - - - 

Squamata Dipsadidae Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824) boipeva 

 

X - - - 

Squamata Elapidae Micrurus sp. - Coral-verdadeira X  - - - 

Squamata Viperidae Bothrops spp. - jararaca  X - - - 

Squamata Viperidae Bothrops alternatus Duméril, Bibron e Duméril, 1854 urutu 

 

X - - - 

Squamata Viperidae Crotalus durissus Wagler in Spix, 1824 cascavel 

 

X LC - - 

Fonte: STCP Engenharia e Projetos Ltda. (2018).  
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Os dados contidos na Tabela 4.41 exibem os valores de riqueza, abundância e 
equitabilidade da herpetofauna registrada por meio do levantamento dos dados primários 
nos fragmentos. Estes valores corroboram com a curva de rarefação e o levantamento de 
dados secundários que sugerem a ocorrência de mais espécies na região. Estudos 
ecológicos também consideram que as florestas tropicais tendem a agregar maior número 
de espécies raras. 

Tabela 4.40 – Síntese dos Valores de Riqueza, Abundância, Diversidade (H) e 
Equitabilidade (J) Obtidos para a Herpetofauna dos Fragmentos 
Avaliados 

 RIQUEZA ABUNDÂNCIA DOMINÂNCIA (D) SHANNON (H) EQUITABILIDADE (J) 

TOTAL 13 28 0,102 2,413 0,9409 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A maior parte das espécies registradas consiste em anfíbios anuros, habitantes de áreas 
úmidas como lagoas, poças e várzeas. Os dados secundários e registros por terceiros 
apontam a ocorrência de alguns répteis que também vivem nestes ambientes (e.g. Helicops 
infrataeniatus e Eunectes murinus) (ARAÚJO & ALMEIDA-SANTOS, 2011).   

Também foram registradas espécies que tipicamente habitam o chão da floresta (e.g. Teius 
oculatus e Rhinella ornata). Estes foram encontrados no interior da floresta dos fragmentos 
com maior qualidade observada. 

Por outro lado, pelo menos dois dos sete fragmentos encontravam-se muito alterados: além 
da cobertura vegetal reduzida, apresentavam corte seletivo de algumas árvores – 
principalmente do sub-bosque –, sinais de movimentação recorrente de gado e parte do solo 
compactado e exposto. No fragmento VP, próximo a um córrego, foram detectados alguns 
indivíduos de Physalaemus sp, contudo trata-se de uma espécie generalista que ocorre 
comumente em ambientes antropizados. Na Foto 4.23 constam alguns registros fotográficos 
das espécies registradas em campo. 

Foto 4.23 – Registros Obtidos Durante o Levantamento Herpetofaunístico na APA do Rio 
Batalha 

  
A B 
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Legenda: (A): Boana albopunctatus; (B): Boana caingua; (C): Teius oculatus; (D): Chelonoidis carbonarius; (E): 

Boana faber; (F): Physalaemus sp. (G): Leptodactylus mystaceus; (H): Rhinella ornata.  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

As espécies mais citadas pelos entrevistados foram Chelonoidis carbonarius, Caiman 
latirostris, Eunectes murinus, Boa constrictor, Spilotes pullatus, Philodryas olfersii, Bothrops 
alternatus, Bothrops spp. (B. jararaca e/ou B. moojeni) e Crotalus durissus (Foto 4.24). Além 
destas, foi citado também como ‘‘cágado’’ uma espécie de quelônio nas margens do rio 
Batalha, que pode ser tanto Hydromedusa tectifera quanto Phrynops geoffroanus.  

C D 

E F 

G H 
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Foto 4.24 – Registros Obtidos por Terceiros na APA do Rio Batalha 

  

  
Legenda: (A): Trachycephalus typhonius; (B): Philodryas olfersii; (C): Sibynomorphus mikanii (D): Boa constrictor.  
Fonte: Ricardo Donizeti Franco (2018). 

A curva de rarefação foi gerada com os dados de répteis e anfíbios capturados e 
observados por meio das armadilhas (pitfall) e buscas ativas (Figura 4.74). A não 
estabilização da curva sugere que outras campanhas de campo podem elevar o número de 
espécies para a APA. Portanto, a curva é condizente com as listas de espécies elaboradas a 
partir dos dados secundários (Anexo 4.07 e Anexo 4.08). 

De fato, embora existam muitas fazendas com grandes plantações de eucalipto, cana-de-
açúcar e criação de gado no interior da APA, alguns fragmentos de vegetação nativa 
aparentam pouca alteração em seu interior, podendo ser capazes de suportar uma riqueza 
maior do que foi registrado no período em campo. 

A B 

C D 
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Figura 4.74 – Curva de Rarefação Referente à Amostragem da Herpetofauna das Fazendas 
Avaliadas 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  

4.2.2.2.2 – Espécies Notáveis 

 Espécies Indicadoras de Qualidade Ambiental 

Estudos envolvendo anfíbios como bioindicadores tornaram-se mais recorrentes a partir da 
década de 1980 (TOLEDO, 2009). Esta caracterização se deve principalmente à 
complexidade de seu ciclo de vida, que envolve o uso de diferentes ambientes e dieta 
composta por itens variados, além da permeabilidade de sua pele que os torna mais 
sensíveis a quaisquer modificações no ambiente (WELLS, 2007). A sensibilidade varia para 
cada espécie do grupo e, assim, a presença de cada uma pode indicar diferentes pressões 
que um ambiente pode estar sofrendo. Da mesma forma, a presença ou ausência de alguns 
répteis em um ambiente pode indicar alguma alteração.  

Um dos grandes problemas em relação aos estudos com animais bioindicadores reside no 
fato de que o conhecimento acerca de muitas espécies ainda é incipiente. Isso se aplica, no 
caso dos répteis, especialmente para anfisbenídeos e serpentes de hábitos fossoriais, cujas 
taxas de encontro são baixas. É importante identificar se a raridade com a qual 
determinadas espécies são encontradas é fruto de eventos antrópicos que reduzem suas 
populações ou à distribuição natural da espécie. 

Contudo, outras espécies respondem em um curto espaço de tempo às perturbações 
ocorridas em um ambiente. Esta resposta pode acontecer tanto pela ausência ou redução 
do número de indivíduos como também pelo excesso de uma determinada espécie.  

Atestando estas premissas, as espécies generalistas Rhinella schneideri (Foto 4.25) e 
Hemidactylus mabouia foram registradas em ambientes diretamente afetados pela presença 
humana. Já Dendropsophus minutus foi registrada em uma poça temporária com macrófitas 
emergentes, na qual ocorreu supressão da vegetação de borda. 

Já os registros de L. mystaceus, H. caingua, H. albopunstatus e H. faber mostram que a APA 
ainda tem ambientes capazes de suportar espécies que dependem de ambientes com 
poucas alterações. 
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Foto 4.25 – Rhinella schneideri Registrado em Ambiente Antropizado na APA do Rio Batalha 

 

Fonte: Ricardo Donizeti Franco (2018). 

 Espécies Raras  

Com relação às espécies raras ou com pouco conhecimento científico, destacam-se os 
anfíbios Bokermannohyla izecksohni e Proceratophrys moratoi e a serpente Philodryas lívida 
– espécies também classificadas como endêmicas. Nos registros científicos constam poucos 
indivíduos destes animais (TOLEDO et al., 2008; ROLIM et al., 2010; SMITH et al., 2014;) o 
que impossibilita o desenvolvimento de pesquisas aprofundadas acerca da biologia das 
espécies. 

Embora não tenham sido registrados durante a coleta dos dados primários, os dados 
secundários revelam que P. moratoi já foi registrada no município (ROLIM et al., 2010) e as 
outras duas espécies foram registradas em localidades próximas. Somadas a estas 
informações, observações em campo sobre o estado de conservação de alguns 
remanescentes levam à conclusão de que é provável que ocorram populações destas 
espécies dentro dos limites da APA.  

 Espécies Endêmicas 

De maneira geral a herpetofauna existente na APA do Rio Batalha se distribui também por 
outras áreas do Cerrado ou da Floresta Estacional. Existem também espécies generalistas 
que ocorrem amplamente pelo território brasileiro. As espécies citadas a seguir foram 
enquadradas como endêmicas por ter sua distribuição restrita a pequenas áreas. 

Proceratophrys moratoi ficou carente de registros por muito tempo. Somente há poucos 
anos a espécie passou a ser registrada novamente (BRASILEIRO et al., 2008; CARVALHO-
JÚNIOR et al., 2010; ROLIM et al., 2010; MAFFEI & JIM, 2011). Mesmo assim, ainda existe 
muita dificuldade de se encontrar este anfíbio e sua biologia é pouco conhecida pela ciência.  

Bokermannohyla izecksohni é encontrada geralmente próximo a riachos em ambientes 
florestados. A distribuição deste anfíbio parece estar associado às florestas do estado de 
São Paulo e região, onde vem sofrendo com as pressões antrópicas.  

Philodryas livida tem sua ocorrência conhecida para porções meridionais do Cerrado, 
adentrando também na região do Chaco paraguaio (SMITH et al., 2014). Esta espécie tem 
preferência por ambientes abertos, mas pode também ser encontrada em áreas de transição 
com floresta estacional. 

Encontros com as três espécies supracitadas são raros, por isso estas são pouco 
representadas em coleções científicas, condição que dificulta o conhecimento aprofundado 
sobre elas. 
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 Espécies Bandeira 

As espécies-bandeira ou espécies-símbolo são uma importante ferramenta de comunicação 
que pode instituir valores sociais, culturais e políticos. Estas espécies podem caracterizar a 
região, agregar valor econômico-ambiental e ser utilizadas em campanhas para proteção do 
meio ambiente. 

Assim, no que diz respeito à herpetofauna da APA do Rio Batalha, o jacaré-do-papo-amarelo 
(Caiman latirostris) (Foto 4.26) é a espécie sugerida para representar a espécie-bandeira. A 
sugestão justifica-se pelo animal ser conhecido pela população, possuir indivíduos de 
grande porte na APA e pode ser utilizado em programas de educação ambiental. 

Foto 4.26 – Caiman latirostris Registrado no Distrito de Tibiriça, próximo à APA do Rio Batalha 

 
Fonte: Ricardo Donizeti Franco (2018). 

 Espécies Ameaçadas 

Em relação aos anfíbios, a avaliação global que se faz acerca das espécies ameaçadas 
classifica duas espécies com potencial ocorrência na APA do Rio Batalha como ameaçadas 
de extinção: a perereca Bokermannohyla izecksohni e o sapo-escavador Proceratophrys 
moratoi, ambos criticamente ameaçados (CR) (IUCN, 2017). Uma lista nacional (MMA, 
2014) ainda coloca a segunda espécie como em perigo de extinção (EN). 

Bokermannohyla izecksohni costuma habitar as proximidade de rios, riachos e poças 
temporárias. A classificação da espécie nesta categoria justifica-se por sua baixa extensão 
de ocorrência. Além disso, existe uma perda contínua de seu habitat em virtude do plantio 
de monoculturas (IUCN, 2017). 

Por razões semelhantes, Proceratophrys moratoi também possui suas populações em 
declínio. Esta espécie de hábito terrestre tem a maioria de seus registros para o estado de 
São Paulo, contudo, é pouco amostrada nos inventários herpetofaunísticos (BRASILEIRO et 
al., 2008; CARVALHO-JÚNIOR et al., 2010; MAFFEI  et al., 2011). Recentemente foi 
registrada no município de Bauru, onde sua ocorrência já era esperada (ROLIM et al., 2010).  

Dentre os répteis, a única espécie enquadrada com algum nível de ameaça de extinção é 
Philodryas livida, classificada como vulnerável (VU) tanto pela IUCN (IUCN, 2017) quanto 
pela lista nacional (MMA, 2014). Esta serpente ocupa algumas áreas de floresta estacional e 
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a porção meridional do Cerrado, a qual abrange também o interior do estado de São Paulo e 
vem sofrendo perdas significativas pelo avanço agrícola. 

Três répteis frequentemente avistados pelos moradores na região da APA do Rio Batalha 
constam em apêndices da CITES (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora). São eles: Chelonoidis carbonarius (jabuti) e Salvator merianae 
(lagarto ou teiú) no Apêndice II e Caiman latirostris (jacaré-de-papo-amarelo) no Apêndice I. 
Esforços para reduzir a pressão sobre os habitats naturais destas espécies são 
fundamentais para a conservação das mesmas. 

 Espécies de Interesse Econômico e Cinegético 

A caça é realizada em todo Brasil há centenas de anos, e aspectos históricos, culturais e 
socioeconômicos fazem com que o impacto decorrente desta atividade seja diferente em 
cada região do país (FERREIRA, 2014).  

No sudeste brasileiro esta atividade já foi mais frequente. Hoje a perda de habitats em 
decorrência do avanço agrícola e do desenvolvimento humano é o impacto mais 
representativo para a fauna. Além disso, as espécies com maior potencial cinegético são 
aquelas que possuem mais biomassa e, neste sentido, destacam-se Caiman latirostris e 
Tupinambis merianae (FERREIRA, 2014). 

Em conversas informais e entrevistas com moradores das proximidades da APA do Rio 
Batalha, não foram identificadas atividades de caça, mesmo nos fragmentos vegetais melhor 
conservados que abrigam a parte mais representativa da fauna para a região.  

 Espécies Exóticas 

A coleta dos dados primários propiciou o registro da lagartixa-das-paredes (Hemidactylus 
mabouia), espécie já esperada para a região da APA (Foto 4.27). Este réptil de origem 
africana já habita cidades em todas as regiões brasileiras, mas parece ser incapaz de 
avançar sua distribuição no interior das matas, preferindo sempre ambientes urbanizados e 
antropizados (ROCHA et al., 2011). Sendo assim, observa-se a derrubada da mata nativa 
como fator principal que favorece o avanço da distribuição da espécie. Ainda não se 
conhece quais impactos às espécies nativas são decorrentes do avanço da lagartixa pelo 
Brasil, mas sua ocorrência em determinada localidade já pode ser considerada um indicativo 
que o ambiente ali existente já passou por algum estresse ambiental. 

Foto 4.27 – Hemidactylus mabouia Registrada na APA do Rio Batalha 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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 Espécies de Interesse Médico-Sanitário 

Oito espécies de serpentes com possível ocorrência na APA do Rio Batalha estão 
relacionadas ao interesse médico-sanitário. Duas integram a família Elapidae (Micrurus 
frontalis e Micrurus lemniscatus) e seis a família Viperidae (Bothrops itapetiningae, Bothrops 
jararaca, Bothrops moojeni, Bothrops alternatus, Bothrops neuwedi e Crotalus durissus). 

A ocorrência de tantas espécies congêneres, com características aparentemente 
semelhantes, é determinada pela localização da área de estudo. Na APA do Rio Batalha a 
vegetação de mata estacional é mesclada com aquela típica do Cerrado e a fauna, por sua 
vez, acompanha esta distribuição: B. jararaca é uma espécie típica de florestas úmidas, 
enquanto B. moojeni é endêmica do Cerrado brasileiro e B. alternatus costuma habitar locais 
mais abertos (campos).  

Embora não tenham sido registradas diretamente pelos pesquisadores em campo, os 
moradores e proprietários de fazendas relataram avistamentos frequentes de viperídeos 
dentro dos limites da APA. 

As espécies do gênero Micrurus são conhecidas popularmente como corais-verdadeiras e 
estão entre as serpentes com maior poder letal do mundo. Entretanto, os acidentes ofídicos 
com estes animais não são comuns devido a seus hábitos crípticos. Já os acidentes com 
viperídeos são mais comuns, principalmente em áreas agrícolas onde há maior 
movimentação de trabalhadores rurais.  

Além das pesquisas que favorecem a eficiência do soro antiofídico, estudos relacionados à 
bioquímica dos venenos ofídicos vêm sendo desenvolvidos, buscando desenvolver 
melhoramentos em medicamentos em outras áreas farmacêuticas.  

4.2.2.2.3 – Pressões Existentes 

Alterações ambientais causadas pelo homem têm sérias implicações sobre a fauna silvestre, 
sendo responsáveis por declínios populacionais e extinções de muitas espécies no mundo, 
notadamente para representantes de anfíbios e répteis (STUART et al., 2004; POUGH et al., 
2008).  

Reduções nas populações de anfíbios têm sido documentadas no mundo todo, sendo que 
as suas possíveis causas variam desde poluição ambiental, agricultura convencional 
(insumos agrícolas), tendências nas mudanças climáticas, introdução de espécies exóticas e 
disseminação de doenças (STUART et al., 2004; SILVANO & SEGALLA, 2005). No entanto, 
de uma forma mais ampla, pode-se afirmar que as principais ameaças às espécies são a 
degradação e a fragmentação dos hábitats naturais (BERNARDE & MACEDO, 2008). 

Alterações populacionais em répteis também estão sendo observadas pela comunidade 
científica com grande preocupação (RODRIGUES, 2005). Dentre as fontes de ameaças a 
esse grupo estão a perda e a degradação de hábitats, com o subsequente declínio das 
condições ótimas para estabelecimento e sobrevivência destes representantes. No Brasil, as 
principais ameaças para esses grupos são a degradação ambiental e a carência de 
informações básicas das espécies, sendo que esta última tem influência direta sobre as 
tomadas de decisões conservacionistas (RODRIGUES, 2005; SILVANO & SEGALLA, 2005).  

Outro aspecto preocupante enfrentado pela herpetofauna é o comércio de animais silvestres 
e exóticos. Existe uma grande preocupação por parte da comunidade científica e instituições 
governamentais no que diz respeito à introdução ativa de diversas espécies estrangeiras ou 
mesmo naturais do Brasil, através no comercio ilegal. Entre os táxons mais frequentemente 
visados pela prática estão alguns crocodilianos, quelônios, serpentes e alguns lagartos. 
Parte dessas espécies recebe atenção especial do CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), que avalia permanentemente o 
comércio internacional de animais. 

https://www.sinonimos.com.br/nomeadamente/
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Na área da APA do Rio Batalha, as possíveis pressões mais incidentes sobre a herpetofauna 
decorrem de alterações ambientais, especialmente aquelas que geram perda da qualidade 
do hábitat, como desmatamentos localizados. O cultivo de eucalipto (Eucalyptus sp.) – 
observado em várias regiões da APA também pode afetar as comunidades 
herpetofaunísticas (SACCOL et al., 2017). 

A criação de gado é outra atividade comum dentro dos limites da APA, e foi observado que, 
em algumas fazendas, os animais transitam livremente entre o pasto e a floresta, podendo 
pisotear plântulas e compactar o solo.  

Há, também, algumas pressões derivadas da criação de animais domésticos e abate de 
serpentes. Estas questões demandam a realização de atividades de conscientização e 
educação ambiental. 

4.2.2.3 – Avifauna 

Conhecer os padrões de distribuições espaciais dessas espécies de aves constitui-se em 
um dos principais objetivos de inventários faunísticos com fins de elaboração de Planos de 
Manejo. Estes inventários auxiliam no diagnóstico e monitoramento ambiental, além de 
contribuir nas tomadas de decisões sobre quais medidas devem ser adotadas a fim de 
conservar as espécies mais sensíveis à perturbação (SILVEIRA et al., 2010). 

O presente trabalho teve por objetivo identificar as espécies de aves que ocorrem na Área 
de Proteção Ambiental Municipal Rio Batalha, tanto por meio de inventários das espécies 
em campo (levantamento primário) como através de fontes bibliográficas oficiais sobre a 
avifauna local e regional (levantamento secundário). Objetivou-se também identificar quais 
os fragmentos de maior relevância ecológica para a conservação das aves no interior da 
APA Municipal Rio Batalha. 

4.2.2.3.1 – Composição, Riqueza e Abundância Total de Espécies 

 Composição e Riqueza 

Foram registrados em campo 148 espécies de aves pertencentes a 47 famílias e 21 ordens 
(Anexo 4.09). Esta riqueza específica corresponde a aproximadamente 20% da avifauna 
documentada para o Estado de São Paulo (793 espécies; SILVEIRA & UEZU, 2011). Esta 
riqueza específica constatada nos trabalhos de campo pode ser considerada significativa, 
haja vista que as áreas de amostragem encontram-se em uma paisagem essencialmente 
agrícola. A presença de corpos d’água, associada a peculiaridades dos poucos 
remanescentes florestais que escaparam do desmatamento na região (estágios avançados 
de regeneração), provavelmente contribuíram para a riqueza, abundância e diversidade das 
espécies de aves aqui inventariadas.  

A família mais representativa entre os não-Passeriformes foi Picidae, com 7 (sete) espécies, 
seguida de Columbidae e Trochillidae, com 6 (seis) espécies cada. Entre os Passeriformes, 
as famílias mais representativas foram Tyrannidae e Thraupidae, com 20 espécies cada. 
Considerando todas as espécies documentadas para a APA Municipal Rio Batalha e seu 
entorno por ambas as fontes de informação, primária e secundária, tem-se um total de 261 
espécies, sendo 124 de aves pertencentes a ordens não-Passeriformes e 137 de 
Passeriformes. Nove espécies foram inventariadas exclusivamente pelos trabalhos de 
campo para diagnóstico da avifauna local, a saber: Butorides striata, Sarcoramphus papa, 
Micrastur semitorquatus, Neopelma pallescens, Pachyramphus validus, Myiozetetes 
cayanensis, Empidonomus varius, Polioptila dumicola e Eucometis penicillata (Foto 4.28).  
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Foto 4.28 – Registros Fotográficos Obtidos Durante o Levantamento Avifaunístico na APA do 
Rio Batalha 
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Legenda: (A): Piaya cayana; (B): Caracara plancus; (C): Penelope superciliaris; (D): Dryocopus lineatus; (E): 

Sturnella superciliaris; (F): Dacnis cayana. (G): Cariama cristata; (H): jacana jacana.  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Eficiência Amostral 

Das 148 espécies registradas in loco, 87 (59%) foram detectadas por contatos auditivos e 
visuais em ambos os métodos transecto e ponto de escuta; 39 foram detectadas apenas 
auditivamente (por exemplo, Crypturellus tataupa, Mustelirallus albicollis, Trogon surrucura e 
Micrastur semitorquatus) e 14 espécies foram registradas apenas por contato visual (como 
Dendrocolaptes platyrostris, Xenops rutilans e Antilophia galeata). Como testemunho dos 
registros realizados em campo, 44 espécies foram documentadas em seus hábitats por meio 
de fotografias, as quais serão disponibilizadas na base de dados online Wikiaves 
(http://www.wikiaves.com). Da mesma forma, os contatos auditivos gravados serão 
depositados na base de dados online Xeno-Canto Foundation (http://www.xeno-canto.org). 

Cem espécies (67% do total) foram inventariadas pelos métodos de transectos e pontos de 
escuta. Doze espécies foram detectadas exclusivamente pelo segundo método, a saber: 
Crypturellus tataupa, Trogon surrucura, Malacoptila striata, Colaptes melanochloros, 
Campephilus robustus, Micrastur semitorquatus, Xenops rutilans, Myiornis auricularis, 
Myiopagis viridicata, Polioptila dumicola, Arremon flavirostris e Saltator similis. Tais espécies 
têm em comum o fato de serem todas florestais, o que demonstra a eficiência deste método 
no levantamento de espécies pouco conspícuas e presentes em ambientes fechados. Vinte 
e sete espécies foram detectadas exclusivamente pelo método de transecto, seja por 
ocasião da aproximação à área de amostragem pelas estradas de acesso, seja nos 
momentos de deslocamentos entre os pontos de escuta. Sete espécies foram registradas 
por meio de capturas em redes ornitológicas (Piaya cayana, Baryphthengus ruficapillus, 
Sittasomus griseicapillus, Conopophaga lineata, Leptopogon amaurocephalus, Myiothlypis 
flaveola e Eucometis penicillata), sendo a pipira-da-taoca a única ave detectada 
exclusivamente por este método.  

A curva de acumulação de espécies amostrou uma leve tendência à estabilização, indicando 
ter sido satisfatório o esforço despendido para inventariar as espécies de aves existentes 
nas sete áreas de amostragem (Figura 4.75). Entretanto, com base nos dados obtidos no 
levantamento secundário, o número de espécies com potencial de ocorrência para a APA 
Municipal Rio Batalha certamente é maior. Estudos futuros na área, especialmente na 
estação chuvosa, possivelmente permitirão incluir também aquelas espécies de hábitos 
migratórios, que se deslocam para a região durante o período chuvoso. Das 113 espécies 
relacionadas para a APA exclusivamente por meio do levantamento secundário, 29 são de 
aves conhecidamente migratórias para a região, as quais chegam para se reproduzir entre 
os meses de setembro e fevereiro, como é o caso do tiranídeo tesourinha Tyrannus savana 
(Jahn et al., 2013). A inclusão destas espécies na lista geral por meio de detecção em 
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campo nos meses chuvosos poderia aproximar a riqueza específica observada à riqueza 
estimada para o local, de 172 espécies (162 ≤ IC(95%) ≤ 183). 

Figura 4.75 – Curva de Rarefação Referente à Amostragem das Aves das Fazendas Avaliadas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Eficiência Amostral por Remanescente Florestal 

Quanto ao número de espécies por remanescente florestal estudado, as áreas com maiores 
riquezas observadas foram PR, IN, 3T e SH1. Maiores números de contatos visuais e/ou 
auditivos durante o período amostral foram obtidos nos fragmentos florestais VP, PR e 3T 
(Figura 4.76). 

Os remanescentes florestais PR, IN e 3T compartilharam um grande número de espécies, 
sobretudo aquelas de maior interesse de conservação, o que explica a aproximação das 
áreas na análise de ordenação. Estes fragmentos, por sua vez, apresentam proximidade 
com o conjunto SH2 e 3T, Fragmentos têm em comum a formação vegetal em estágios 
médio e avançado de regeneração e possuírem tamanhos relativamente grandes, se 
comparados aos fragmentos RO e VP (Figura 4.77). O afastamento do remanescente RO na 
análise deve-se à composição específica das assembleias de aves, formadas sobretudo por 
espécies generalistas tolerantes à perturbação. 

 



                          

4 – Diagnóstico Ambiental 

2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 4.159 

Figura 4.76 – Riqueza Total de Espécies de Aves e Número de Contatos Durante as 
Amostragens Em Cada Remanescente Florestal Visitado 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.77 – Ordenação Clássica da Composição de Aves por Unidade Amostral com o Índice 
de Jaccard 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.2.2.3.2 – Espécies Notáveis 

 Espécies Indicadoras de Qualidade Ambiental 

Consideramos como espécies bioindicadoras aquelas ameaçadas de extinção, endêmicas 
da Mata Atlântica ou do Cerrado e com alta ou média sensibilidade à perturbação antrópica. 
Dessa forma, a avifauna indicadora de qualidade ambiental em toda a assembleia 
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inventariada foi constituída de 44 espécies (30% da riqueza total), das quais quatro são 
ameaçadas de extinção no município de Bauru e no Estado de São Paulo (VU – Neopelma 
pallescens e Saltatricula atricollis; EN – Sarcoramphus papa e Eucometis penicillata); e oito 
quase ameaçadas de extinção (Penelope superciliaris,Malacoptila striata, Campephilus 
robustus, Amazona aestiva, Poecilotriccus latirostris, Antilophia galeata, Casiornis rufus e 
Gnorimopsar chopi). 

Dez espécies são de distribuição geográfica restrita, sendo sete endêmicas da Mata 
Atlântica (Trogon surrucura, Baryphthengus ruficapillus, M. striata, C. robustus, 
Conopophaga lineata, Automolus leucophthalmuse Myiornis auricularis) e três endêmicas do 
domínio do Cerrado (A. galeata, Cyanocorax cristatellus e S. atricollis). Entre as sete 
espécies típicas da Mata Atlântica que ocorrem na APA Rio Batalha, uma encontra-se quase 
ameaçada de extinção em escala local (C. robustus) e outra em escala global (M. striata).  
Já entre as três espécies endêmicas do Cerrado encontradas na área de estudo, duas 
aparecem nas listas de espécies ameaçadas e quase ameaçadas de extinção do estado de 
São Paulo e em Bauru (A. galeata e S. atricollis). Exceção para Cyanocorax cristatellus, 
espécie endêmica do Cerrado cuja distribuição encontra-se em plena expansão. 

Uma espécie inventariada apresenta alta sensibilidade à perturbação em seu hábitat 
(Aramides cajaneus; ocorrência no fragmento florestal IN). Quarenta e uma espécies 
apresentam média sensibilidade à perturbação e, portanto, também servem como 
indicadoras de qualidade ambiental (Figura 4.78). Tais espécies bioindicadoras foram 
registradas, sobretudo, nos remanescentes florestais PR, IN, 3T e SH1, padrão de 
distribuição também observado para as espécies endêmicas e ameaçadas de extinção 
registradas em campo (Figura 4.79). 

Figura 4.78 – Espécies Sensíveis à Perturbação Ambiental nos Remanescentes Florestais 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 4.79 – Espécies Endêmicas Ameaçadas de Extinção Ocorrentes nos Remanescentes 
Florestais 

 
        Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.2.2.3.3 – Pressões 

O sudeste do Brasil, caracterizado por uma longa história de devastação ambiental, 
atualmente configura-se em uma região fitogeográfica sob diferentes formas e intensidades 
de perturbação humana. No estado de São Paulo, os domínios fitogeográficos Mata 
Atlântica e Cerrado, que antes cobriam mais de 80% da superfície, foram reduzidos 
drasticamente para menos de 5%, dando lugar a monoculturas agrícolas, pastagens e áreas 
urbanas, especialmente no interior do estado (CONSEMA, 1985 apud SILVA & SOARES, 
2002). 

Estas fortes alterações na paisagem têm resultado em grandes perdas de diversidade 
biológica e empobrecimento da fauna e flora locais, uma vez que poucos fragmentos 
florestais ainda existentes no interior do estado de São Paulo abrangem tamanhos 
adequados para a manutenção de populações biológicas viáveis (e.g. gleba Cerrado Pé-de-
Gigante, Develey et al., 2005, e a Estação Ecológica dos Caetetus, Cavarzere et al., 2009). 
Neste contexto, as aves destacam-se como um dos grupos taxonômicos mais afetados por 
tais alterações (WILLIS & ONIKI, 1992; MARINI & GARCIA, 2005). 

Desde a criação do projeto “Tamanho Mínimo Crítico de Ecossistemas”, em 1979 (hoje 
conhecido como “Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais - PDBFF”; Bierregaard-Jr. et 
al., 1992), vários pesquisadores têm buscado compreender o papel de alterações na 
paisagem e da perda de hábitat para a extinção de espécies de aves (BROOKS et al., 1999, 
ANTUNES, 2007; UEZU & METZGER, 2016). Sabe-se hoje, por exemplo, que certas 
espécies dependentes do interior de florestas respondem mais rapidamente à fragmentação, 
visto pela queda significativa em suas densidades populacionais ou mesmo 
desaparecimento em áreas que passam por sérias mudanças (WILLIS, 1979; 
BIERREGAARD-JR. et al., 1992; BROOKS et al., 1999). Pela elevada exigência de 
condições ambientais que estas espécies apresentam, e devido aos altos níveis de 
sensibilidade à perturbação exibidos pelas mesmas, elas podem ser consideradas 
bioindicadoras de qualidade ambiental. 
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4.2.2.4 – Ictiofauna 

4.2.2.4.1 – Composição, Riqueza e Abundância Total de Espécies 

No presente estudo foram observadas 31 espécies de peixes, inseridas em cinco Famílias 
da Ordem Characiformes, três Famílias da Ordem Siluriformes, duas da ordem 
Gymnotiformes, uma Família da Ordem Cyprinodontiformes e uma da Ordem Perciformes 
(Figura 4.80 e Tabela 4.41). 

Figura 4.80 – Principais Espécies Observadas no Diagnóstico da Ictiofauna da Área da APA do 
Rio Batalha 

 

Legenda: A – Serrapinnus notomelas, B – Astyanax fasciatus, C – Astyanax lacustres, D – Piabina argentea, E – 
Piabarchus stramineus, F – Piabarchus stramineus, G - Steindachnerina insculpta, H – Acestrorhynchus 
lacustres, I – Geophagus brasiliensis, J – Hypostomus ancistroides. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Tabela 4.41 – Lista de Espécies de Peixes Registradas no Diagnóstico da Ictiofauna da 
Área da APA do Rio Batalha, Abril de 2018 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 

Characiformes Acestrorhynchidae Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) 

 Anostomidae 
Megaleporinus piavussu (Britski, Birindelli & Garavello, 
2012) 

 Characidae Astyanax bockmanni Vari & Castro, 2007 

  Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) 

  Astyanax lacustris  (Lütken, 1875) 

  Oligosarcus pintoi Campos, 1945 

  Piabarchus stramineus Eigenmann, 1908 

  Piabina argentea Reinhardt, 1867 

  Roeboides descalvadensis Fowler, 1932 

  Salminus hilarii Valenciennes, 1850 

  Serrapinnus heterodon (Eigenmann, 1915) 

  Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 1915) 

 Crenuchidae Characidium gomesi Travassos, 1956 

 

 

Characidium zebra Eigenmann, 1909 

 Curimatidae Cyphocharax modestus (Fernández-Yépez, 1948) 

 

 

Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 1948) 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 

 

 Poecilia reticulata Peters, 1859 

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus inaequilabiatus (Valenciennes, 1842) 

 

Sternopygidae Eigenmannia trilineata López & Castello, 1966 

Perciformes Cichlidae Geophagus brasiliensis  (Quoy & Gaimard, 1824) 

  

Oreochromis niloticus  (Linnaeus, 1758) 

Siluriformes Callichthyidae Corydoras aeneus (Gill, 1858) 

 Heptapteridae Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes, 1959 

  Imparfinis mirini Haseman, 1911 

  Imparfinis schubarti (Gomes, 1956) 

  Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1835) 

  Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 

 Loricariidae Curculionichthys insperatus  (Britski & Garavello, 2003) 

  Hypostomus ancistroides  (Ihering, 1911) 

  Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908) 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Para a complementação da lista de espécies com possível ocorrência na região da APA do 
Rio Batalha e entorno, foram realizadas consultas às principais coleções científicas da 
Região Sudeste e trabalhos científicos. Dentre os levantamentos da ictiofauna realizados 
especificamente dentro dos limites da APA do Rio Batalha e regiões adjacentes, destacam-
se os seguintes: levantamento dos peixes do reservatório da DAE, município de Bauru-SP 



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.164  2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(Santos & Heubel, 2008); inventário da ictiofauna do Plano de Manejo da ÁPA Municipal 
Água Parada, município de Bauru (PMB, 2010); estudo no Córrego Barreirinho a oeste do 
distrito de Jacuba, município de Arealva-SP (Leite & Carrara, 2014); análise da infestação 
por parasitas em Loricaria prolixa capturados no rio Batalha, município de Reginópolis-SP 
(Pelegrini et. al., 2017).  

Esse levantamento elencou mais 29 espécies registradas para a bacia, que agregaram sete 
famílias não registradas nas campanhas de campo deste estudo, sendo: Erythrinidae, 
Lebiasinidae, Parodontidae, Callichthyidae, Heptapteridae, Synbranchidae e 
Prochilodontidae, todas com apenas uma espécie; Gymnotidae, Sternopygidae, Pimelodidae 
e Cichlidae com duas espécies; Anostomidae com três; Loricariidae com quatro e 
Characidae com seis espécies (Tabela 4.42).  

Tabela 4.42 – Lista de Espécies de Peixes Citadas nos Estudos Realizados na Região 
e que não foram Registradas nos Estudos de Campo 

FAMÍLIA ESPÉCIE 1 2 3 4 

Anostomidae Leporinus octofasciatus Steindachner, 1915  x   

Anostomidae Leporinus striatus Kner, 1859  x   

Anostomidae Schizodon nasutus Kner, 1858  x   

Characidae Astyanax scabripinnis  (Jenyns, 1842)  x   

Characidae Galeocharax knerii (Steindachner, 1879)  x   

Characidae Moenkhausia intermedia Eigenmann, 1908  x   

Characidae Moenkhausia sanctaefilomenae (Steindachner, 1907)   x  

Characidae Oligosarcus paranensis Menezes & Géry, 1983  x   

Characidae Roeboides descalvadensis  Fowler, 1932  x   

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) x x   

Lebiasinidae Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903  x   

Parodontidae Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)  x   

Prochilodontidae Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836)  x   

Poeciliidae Phalloceros caudimaculatus  (Hensel, 1868)   x  

Gymnotidae Gymnotus carapo Linnaeus, 1758  x x  

Gymnotidae Gymnotus sylvius  Albert & Fernandes-Matioli, 1999 x    

Sternopygidae Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847)  x   

Sternopygidae Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)  x   

Cichlidae Cichlasoma paranaense  Kullander, 1983 x    

Cichlidae Coptodon rendalli  (Boulenger, 1897)  x   

Callichthyidae Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)  x   

Heptapteridae Phenacorhamdia tenebrosa (Schubart, 1964)   x  

Loricariidae Hisonotus depressicauda (Miranda-Ribeiro, 1918)  x   

Loricariidae Hypostomus regani (Ihering, 1905)  x   

Loricariidae Proloricaria prolixa  (Isbrücker & Nijssen, 1978)    x 

Loricariidae Rineloricaria latirostris (Boulenger, 1900)  x   

Pimelodidae Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874)  x   

Pimelodidae Pimelodus maculatus La Cepède, 1803  x   

Synbranchidae Synbranchus marmoratus  Bloch, 1795 x    

Fontes: 1 - Santos & Heubel (2008); 2 - PMB (2010); 3 - Leite & Carrara (2014); 4 - Pelegrini et. al. (2017). 
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O retrospecto desse levantamento de dados secundários, somado aos dados obtidos em 
campo, permite a formação de um panorama da composição da fauna de peixes local, que 
corresponde a um total de 60 espécies diagnosticadas até o momento.  

Para a bacia do médio rio Tietê são conhecidas cerca de 137 espécies de peixes (Smith, 
2004; PMB, 2010). Desta forma, cerca de 43,8% da ictiofauna inventariada para esta bacia é 
encontrada na área da APA Rio Batalha. Das espécies amostradas a maioria é considerada 
de pequeno e médio porte e com produtividade pesqueira baixa. Isto implica que os cursos 
d’águas com características naturais e sem intervenções antrópicas, como já esperado para 
cursos d’águas de pequeno porte, não apresentam importância para a pesca de 
subsistência e comercial. 

 Distribuição e Riqueza 

No diagnóstico realizado nos sete locais de amostragens foram obtidas 20 amostras, com 
493 peixes capturados (Figura 4.81). O valor de CPUE registrado foi de 8,9 
indivíduos/100m², totalizando 394,8 g de biomassa/100m². A espécie com maior captura foi 
Serrapinnus notomelas com 3,4 ind./100m², enquanto Hypostomus ancistroides apresentou 
maior biomassa, com 226,3 g./100m². O maior espécime capturado na área de estudo foi 
Salminus hilarii, com 24,4 cm de comprimento total e 251,0 g de peso corporal, e o menor 
exemplar capturado foi Phalloceros harpagos com 1,8 cm de comprimento total e 1,0 g de 
peso corporal. A ictiofauna na área de estudo é predominantemente composta por espécies 
de pequeno porte (< 20 cm) (98,3%), reforçando a opinião de Castro (1999), que considera 
a predominância de peixes de pequeno porte como o único padrão geral com valor 
diagnóstico para a ictiofauna de riachos sul-americanos. 

Figura 4.81 – Abundância Relativa por Espécies Registradas 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O local que apresentou maior riqueza de espécie foi o P4, com 20 espécies, seguido do P2, 
que apresentou 13 espécies; P5 com 10 espécies; P3 com nove espécies; P6 com sete 
espécies e P1 com cinco espécies. As espécies mais ocorrentes entre os pontos amostrais 
foram Astyanax lacustris, que foi registrada em seis pontos amostrais com ocorrência de 
85,7%, seguida por Astyanax fasciatus com 71,4% de ocorrência entre os pontos amostrais 
avaliados (Figura 4.82). As espécies Serrapinnus heterodon, Poecilia reticulata, Corydoras 
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aeneus, Characidium gomesi, Astyanax bockmanni, Oligosarcus pintoi, Salminus hilarii, 
Gymnotus inaequilabiatus, Eigenmannia trilineata e Oreochromis niloticus apresentaram 
valores de ocorrência de 14,3%, sendo registradas em apenas um local de amostragem. É 
relevante evidenciar que, além de serem pouco frequentes, as últimas seis espécies são 
consideradas raras e por apresentarem apenas um exemplar capturado (Tabela 4.43), muito 
embora O. niloticus seja uma espécie exótica. 

Figura 4.82 – Riqueza e Abundância Relativa por Locais de Amostragens Observadas no 
Diagnóstico da Ictiofauna 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Tabela 4.43 – Registro e Frequência de Ocorrência (FOC) da Ictiofauna Observada no 
Diagnóstico da Área da APA do Rio Batalha 

Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 FOC 

Astyanax lacustris 2 9 5 27 3 1 
 

85,7 

Astyanax fasciatus 4 15 4 16 14 
  

71,4 

Piabina argentea 19 3 
 

3 22 
  

57,1 

Hypostomus ancistroides 4 16 
 

1 
  

2 57,1 

Piabarchus stramineus 37 1 
  

18 
  

42,9 

Acestrorhynchus lacustris 
 

5 
 

4 
 

11 
 

42,9 

Cyphocharax modestus 
 

18 1 
  

1 
 

42,9 

Roeboides descalvadensis 
 

9 
 

1 
 

1 
 

42,9 

Characidium zebra 
   

7 1 
 

2 42,9 

Imparfinis mirini 
   

2 1 
 

3 42,9 

Pimelodella gracilis 
   

1 1 
 

1 42,9 

Serrapinnus notomelas 

 
76 

 
7 

   
28,6 

Steindachnerina insculpta 
 

22 
 

3 
   

28,6 

Geophagus brasiliensis 
  

16 8 
   

28,6 

Megaleporinus piavussu 
   

8 
 

4 
 

28,6 



                          

4 – Diagnóstico Ambiental 

2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 4.167 

Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 FOC 

Hypostomus strigaticeps 
   

6 
 

2 
 

28,6 

Rhamdia quelen 
 

3 1 
    

28,6 

Phalloceros harpagos 
  

2 1 
   

28,6 

Cetopsorhamdia iheringi 
    

2 
 

1 28,6 

Imparfinis schubarti 
    

1 
 

1 28,6 

Curculionichthys insperatus 
   

1 1 
  

28,6 

Serrapinnus heterodon 
 

13 
     

14,3 

Poecilia reticulata 
  

5 
    

14,3 

Corydoras aeneus 
  

5 
    

14,3 

Characidium gomesi 
   

2 
   

14,3 

Astyanax bockmanni 
   

1 
   

14,3 

Oligosarcus pintoi 
 

1 
     

14,3 

Salminus hilarii 
     

1 
 

14,3 

Gymnotus inaequilabiatus 
   

1 
   

14,3 

Eigenmannia trilineata 
   

1 
   

14,3 

Oreochromis niloticus 
  

1 
    

14,3 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Curva de Espécies 

De acordo com os resultados da aplicação do método de regressão utilizado para estimar a 
riqueza local, a amostragem não chegou a detectar todas as espécies presentes na área de 
estudo. O número de espécies observadas não atingiu a amplitude das estimadas, 
apresentando leve estabilização com o total de 20 amostras. A riqueza observada na área 
foi de 31 espécies, enquanto a riqueza estimada foi variou entre 37 (Chao1) a 44 (Jacknife2) 
espécies (Figura 4.83). Esta é uma condição típica de estudos de curto prazo, no qual 
efeitos de curto período amostral e de esforços de campo não permitem amostrar todas as 
espécies ocorrentes em uma dada área. De fato, a dinâmica das comunidades de peixes é 
influenciada por um grande número de fatores endógenos e exógenos que agem 
simultaneamente e definem a ocorrência de determinadas espécies e a sua distribuição, 
tanto espacial como temporal. Assim, ao se levar em consideração os dados compilados dos 
estudos realizados na área (mais 29 espécies), fica evidente que esta afirmação corrobora a 
expectativa do aumento da riqueza específica. 
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Figura 4.83 – Curva do Coletor na Amostragem da Ictiofauna no Diagnóstico da Ictiofauna da 
APA do Rio Batalha 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

 Diversidade, Equitabilidade e Similaridade 

A média e desvio-padrão da diversidade de Shannon foram menores para P1 (0,74; ±0,14) e 
maior para o P3 (1,75; ±0,07), que evidenciou diferenças significativas quando comparadas 
com os demais locais de amostragens (Figura 4.84). Os valores do índice de Pielou 
variaram entre 0,74 (±0,14) a 0,97 (±0,009) para P2 e P5, respectivamente. Os locais P5 e 
P7 apresentaram pouca variabilidade e mostraram diferenças em relação aos locais P2, P3, 
P4 e P6 (Figura 4.85). Em relação à dominância de Simpson, foram evidentes os maiores 
valores apresentados nos locais P1 (0,52; ±0,05), P6 (0,47; ±0,09) e P2 (0,45; ±0,19). P7 e 
P3 apresentaram os menores valores de dominância com 0,17 e 0,23, respectivamente 
(Figura 4.86). 
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Figura 4.84 – Diversidade de Shannon dos Locais Amostrais do Diagnóstico da Ictiofauna da 
APA do Rio Batalha 
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Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Figura 4.85 – Equitabilidade de Pielou dos Locais Amostrais do Diagnóstico da Ictiofauna da 
APA do Rio Batalha 
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Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 4.86 – Dominância de Simpson dos Locais Amostrais do Diagnóstico da Ictiofauna da 
APA do Rio Batalha 
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Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Através do dendrograma de similaridade de Bray Curtis foi possível observar a formação de 
três agrupamentos ao nível de 90% de similaridade. Um primeiro grupo formado por P3 e 
P7. O segundo grupo sendo formado por P4 e P5 e pela união com P2. E um terceiro grupo 
unindo P1 com P6 (Figura 4.87). 

Figura 4.87 – Similaridade dos Locais de Amostragem do Diagnóstico da Ictiofauna da APA do 
Rio Batalha 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

De forma geral, somente foi possível fazer avaliações da diversidade e equitabilidade nos 
pontos localizados no rio Batalha, no qual, em geral, observou-se baixa diversidade com 
abundância equitativa. A não ocorrência de peixes ou a ocorrência de uma única espécie na 
maioria dos locais de amostragem demonstra que as pequenas drenagens afluentes, 
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atualmente, não contribuem para diversidade de peixes nesta região, devido ao atual estado 
de degradação. 

4.2.2.4.2 – Aspectos Gerais da Biologia e Morfologia das Espécies 

Considerando a distribuição espacial, a tática alimentar mais frequentemente observada 
para cada espécie, assim como informações sobre dieta obtidas da literatura e também a 
análise da dieta dos exemplares coletados, foi possível agrupar as espécies de peixes 
estudadas em guildas tróficas.  

 Espécies de hábitos pelágicos.  

Neste grupo estão incluídas espécies como Astyanax lacustris, Astyanax fasciatus, 
Piabarchus stramineus, Characidium gomesi e C. zebra, que são amplamente distribuídas 
entre os ambientes encontrados. São ágeis nadadores e ocupam da meia água à superfície, 
se alimentando de larvas e ovos de insetos que são trazidos pelas correntes. No caso dos 
Crenuchidae, podem usar táticas de captura por espreita usando as nadadeiras que 
permitem maior equilíbrio e ancoragem durante sua permanência na coluna d’água, mesmo 
em áreas de forte correnteza (SABINO & CASTRO, 1990; CASTRO & CASATTI, 1997; 
CASATTI & CASTRO, 1998; GARUTTI & BRITSKI, 2000).  

 Espécies de hábitos bentônicos. 

Neste grupo estão incluídos os pequenos bagres Imparfinis mirini, I. schubarti, 
Cetopsorhamdia iheringi, Pimelodella gracilis, Corydoras aeneus e os cascudos da família 
Loricariidae. Com exceção de Corydoras, as espécies destes grupos apresentam o corpo 
delgado, as nadadeiras pares posicionadas ventralmente e olhos dorsais. Já os cascudos 
possuem lábios modificados em um disco oral utilizado para fixação temporária ao 
substrato. Embora os micro-hábitats preferenciais destas espécies sejam diversificados, 
algumas forrageiam mais frequentemente junto a substratos arenosos, enquanto as demais 
espécies em fundos de seixos, cascalhos e areia grossa. A principal tática alimentar utilizada 
é a especulação do substrato, onde os barbilhões sensoriais detectam a localização de 
presas. Embora as três espécies de cascudos amostradas utilizem diferentes micro-hábitats 
para forrageamento, Curculionichthys insperatus, permanece predominantemente entre a 
vegetação marginal submersa e as demais espécies são restritas ao fundo dos riachos e 
córregos. Nos ambientes de pequena profundidade, correnteza forte e fundo composto por 
seixos e cascalhos, estas espécies adotam hábitos criptobióticos, protegendo-se de 
predadores, ao mesmo tempo em que se alimentam de insetos aquáticos e algas, recursos 
abundantes em trechos de corredeiras (POWER, 1990; ARANHA et al., 1993; CASTRO & 
CASATTI, 1997; CASATTI & CASTRO, 1998; CASTRO, 1999; GERHARD, 1999).  

 Espécies pelágicas predadoras. 

Neste grupo estão incluídos Oligosarcus pintoi e Salminus hilarii. É comum entre essas 
espécies a presença de ampla abertura bucal, permitindo a ingestão de presas inteiras em 
um único bote. São especialistas de hábitos carnívoros e vagueiam pela coluna d’água 
explorando possíveis presas, podendo ocorrer em grupos de quatro ou mais indivíduos 
(UIEDA, 1984; CASTRO & CASATTI, 1997). 

4.2.2.4.3 – Espécies Notáveis 

 Espécies Ameaçadas ou de Ocorrência Rara 

De acordo com as listas de espécies ameaçadas de extinção de Rosa & Lima (2008) e 
COPAM (2010), Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção – 
Portaria MMA 445 de 17/12/14 e pelos Livros Vermelhos disponíveis, no presente estudo 
não foram observadas espécies ameaçadas de extinção.  
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 Espécies não Nativas 

Durante a fase de campo foi capturada a espécie exótica Oreochromis niloticus, que pode 
ser confirmada pelo escape de tanques de criação da própria localidade. É importante 
ressaltar que a introdução de espécies exóticas pode gerar os mais variados impactos 
negativos sobre a comunidade nativa no local onde foi introduzida, alterando a reprodução, 
crescimento e o desenvolvimento de espécies nativas, além de aumentar a competição, 
predação, hibridização e doenças, levando à redução e até mesmo extinção de 
determinadas populações. Também foram registradas as espécies Cetopsorhamdia iheringi, 
Curculionichthys insperatus, Eigenmannia trilineata, Hypostomus strigaticeps, 
Megaleporinus piavussu, Phalloceros harpagos e Pimelodella gracilis que, de acordo com 
Petrere (2003) e Oyakawa & Menezes (2011), são consideradas não nativas à bacia do rio 
Tietê. 

4.2.2.4.4 – Pressões 

No geral, embora algumas localidades apresentem melhor estado de conservação do que 
outras, todas têm sido afetadas por impacto sinergético devido à perda de hábitats, 
evidenciada pela redução da floresta nativa, principalmente devido à retirada da cobertura 
vegetal nas fazendas de cultura de gado e eucalipto.  

Considerando as observações realizadas em campo e os resultados obtidos pelas análises 
dos dados, pode-se ordenar e determinar a sequência dos melhores locais para a 
conservação da ictiofauna: P4 – P6 – P7 – P5 – P1 – P2 – P3. A ordenação indica a 
sequência das localidades com melhores condições para as com condições não tão boas. 

4.3 – MEIO SOCIOECONÔMICO 

O levantamento de dados primários no municio de Bauru ocorreu entre os dias 26/02/2018 
até 02/03/2018 e visitou 20 instituições, 2 comunidades rurais e 4 proprietários rurais, 
alcançando 39 pessoas entrevistadas (Foto 4.29). A Tabela 4.44 exibe as instituições, 
comunidades e proprietários entrevistados. A lista de presença esta no Anexo 4.10. 
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Foto 4.29 – Momentos das Entrevistas e Reuniões Realizadas Durante o Levantamento 
Socioeconômico no Município de Bauru 

  

  
Legenda: (A): Entrevista com representante da Secretaria Municipal de Administração Regional; (B): Entrevista 

com Proprietário Rural; (C): Reunião com atores locais da comunidade Tibiriçá; (D): Reunião com 
atores locais da comunidade Águas Virtuosas.  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A 

C 
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Tabela 4.44 – Público Entrevistado no Levantamento Socioeconômico, Município de Bauru 

SEGMENTO 
SOCIAL 

LOCAL CONTATO CARGO 

Poder Público 

Secretaria Municipal de Administrações Regionais Sergio Freitas Alba Diretor de Dep. Social 

Secretaria Mun.de Desen. Econômico, Turismo e Renda  Aline Prado Fogolin Secretária Municipal 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Mayra Fernandes da Silva Secretária Municipal 

Luiz Carlos de Almeida Neto Diretor Jardim Botânico 

Secretaria Municipal de Saúde Mario Ramos de Paula e Silva Vigilância Sanitária 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Antonio Francisco Maia de Oliveira Secretário Municipal 

Secretaria Municipal de Educação Isabel Cristina Miziara Secretária Municipal 

Secretaria Municipal de Cultura Luiz Antônio Fernandes Fonseca Secretário Municipal 

Secretaria Municipal de Planejamento Letícia Rocco Kirchner Secretária Municipal 

EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru 

Marcelo Makino 
Gerente Ambiental de 

Resíduos Especiais e Aterro 
Sanitário 

DAE - Departamento de Água e Esgoto Heber Soares Vieira 
Engenheiro Civil, responsável 
pela produção e reservação 

ONGS, 
Associações e 

Sindicatos 

Fórum Pró-Batalha Gabriel Guimarães Motta Diretor Executivo 

Instituto SOMA João Felipe de Almeida Lança Arquiteto 

ACIFLORA - Associação de Recuperação Florestal e 
Ecológica da Região de Bauru 

Mercia Maria de Almeida Agrônoma responsável 

Sindicato dos Trabalhadores E Empregados Rurais de Bauru José Pascal Alves Presidente 

Projeto APECATU Antonio Aliberty de Castro Representante 

ASSENAG - Associação de Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Bauru 

Alfredo Neme Neto 2° Tesoureiro 

José Roberto Segalla Presidente 

Emerson Crivelli Conselheiro 

Moradores e 
Proprietários 

Rurais 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) José Antonio Cosmo 20 Sub Prefeito 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) Dulcinéia Cosmo Moradora Antiga 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) Aloízio da Costa Adm. de Propriedade Rural 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) Luiz Francisco B. Matos Morador 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) Guilherme Morador 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) Alcindo Alves Cunha Proprietário Rural 
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SEGMENTO 
SOCIAL 

LOCAL CONTATO CARGO 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) Nomósio dos Santos Morador 

Comunidade Tibiriçá (Distrito) Odail Gomes Morador 

Propriedade Rural (próximo ao lote Boa Vista) Lilza Alice Neme Mobaid Proprietária 

Propriedade Rural (Loteamento Boa Vista) Iraci Herrera Proprietária 

Propriedade Rural (Loteamento Boa Vista) Aline Raquel Leandro Pereira Proprietária 

Propriedade Rural (Loteamento Boa Vista) Solange Cecília Clerigo Forlim Proprietária 

Propriedade Rural (Próximo a Águas Virtuosas) José da Silva Martha Neto Proprietário 

Comunidade Águas Virtuosas José Raimindo dos Santos Morador 

Comunidade Águas Virtuosas Leandra Maria dos Santos Moradora 

Comunidade Águas Virtuosas Cristiane dos Santos Silva Moradora 

Comunidade Águas Virtuosas Josefa Lourdes dos Santos Moradora 

Comunidade Águas Virtuosas Jocilmar Soares Morador 

Comunidade Águas Virtuosas Edson Borges Líder Local e morador 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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4.3.1 – Diagnóstico Socioeconômico Municipal 

4.3.1.1 – Histórico de Ocupação 

A ocupação do oeste paulista, região onde se localiza o município de Bauru ocorreu por 
meio de três marcos de processos de ocupação: a Frente de Expansão, a Frente Pioneira e 
o Entroncamento Ferroviário.  

Até meados do século XIX a Zona Noroeste do Estado de São Paulo não havia ainda sido 
percorrida pelo homem branco, desse modo apenas às tribos indígenas estavam 
estabelecidas no local. Assim, os primeiros habitantes do município de Bauru foram os 
índios kaigang (também denominados coroados) e os guaranis (GHIRARDELLO, 2002). 

A ocupação da região se alterou a partir de 1850, com o declínio da produção aurífera e de 
pedras preciosas em Minas Gerais e o surgimento da Lei n°601/1850 “Lei de Terras”. A crise 
econômica na mineração causou a elevada migração de mineiros para o estado de São 
Paulo, principalmente para a zona oeste, em busca de outros modos de sobrevivência, 
principalmente a agricultura, já que as terras eram muito férteis. Este processo migratório, 
alguns autores chamam de frente de expansão (GHIRARDELLO, 2002). 

Juntamente com este interesse, a “Lei de Terras” incentivou esta migração para áreas ainda 
inexploradas. A Lei foi criada com o intuito de estancar a ocupação de terras devolutas, pois 
passou a proibir a aquisição dessas terras por outras modalidades que não fosse compra e 
venda. Além disso, designou prazos para a regularização dessas propriedades onde havia 
posseiros. Porém ao invés de alcançar o objetivo, acabou por obter o efeito contrário, no 
qual houve uma aceleração de ocupação destas terras (GHIRARDELLO, 2002). 

Por isso muito mineiros se dirigiram para o oeste paulista, dentre eles, em 1856, chegou a 
região de Bauru, Felicíssimo Antônio de Souza Pereira e Antônio Teixeira do Espírito Santo 
e, logo após em 1866, o mineiro Azarias Ferreira Leite. Os primeiros moradores fundadores 
da vila (BAURU, 1993). 

Neste período da frente de expansão, muitas vilas foram fundadas no oeste paulista e 
passaram a ser conhecidas como “bocas do sertão”, incluindo Bauru, e possibilitaram uma 
rápida ocupação da região.  

Em 1887, Bauru era uma modesta vila subordinada ao município de Espirito Santo de 
Fortaleza, próximo ao município de São Paulo dos Agudos. Porém o expressivo crescimento 
da localidade em detrimento ao esvaziamento da sede municipal oficial culminou no 
desmembramento de Bauru, que se tornou município independente em agosto de 1896. 
Assim, Bauru integra um dos três municípios brasileiros nascidos por ação espontânea da 
própria coletividade, distinguindo-se, dos demais, que se formaram depois de organizados 
politicamente por autoridade superior (BAURU, 1993). 

As principais atividades agropecuárias desenvolvidas neste período eram: atividades de 
subsistência de criação de gado vacum e suíno, e a cultura do milho. Logo após o 
estabelecimento desta primeira etapa de ocupação, migraram para a região grandes 
cafeicultores atraídos pelas terras baratas (GHIRARDELLO, 2002).  

Os novos ocupantes representam a segunda etapa de ocupação da região denominada de 
frente pioneira, na qual o perfil migratório era de grandes fazendeiros que diferentemente do 
primeiro grupo eram detentores de grandes propriedades e tinham como objetivo a 
apropriação das terras para fins econômicos. Juntamente com eles chegam à região 
empresas imobiliárias, comerciantes, estabelecimentos bancários e por fim as estradas de 
ferro (MARTINS, 1971).  
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Desta forma, a frente pioneira consolida a inserção do território ao capitalismo (LIMA, 1978). 
Foi neste período também no qual houve expressivo aumento do desmatamento e a 
anulação da presença indígena (GHIRARDELLO, 2002). 

A fazenda com maior expressão econômica em Bauru neste período foi a Fazenda Val de 
Palmas, fundada em 1895, pelo coronel José Ferreira Figueiredo, chegou a ser conhecida 
como a maior fazenda de café do mundo com 2,3 milhões de pés da planta. A monocultura 
de café foi explorada na propriedade até 1930 e se consolidou, na época, como um dos 
pilares da economia bauruense. 

Em 1905, como consequência da presença da produção cafeeira, iniciam-se em Bauru as 
obras da ferrovia da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (CEFNOB), dando 
inicio a terceira fase de ocupação da região, quando o município se torna um dos mais 
importantes entroncamentos ferroviários da América do Sul (BAURU, 1993). 

A instalação da CEFNOB em Bauru atrai milhares de trabalhadores em busca de ocupação 
nas obras e outras ocupações derivadas dos desdobramentos econômicos das atividades, 
como advogados, grileiros, agrimensores, bugreiros entre outros. O percurso da estrada de 
ferro deveria ser executado em 3 partes, sendo Bauru o quilometro zero. As obras foram 
totalmente concluídas em 1910 (GHIRARDELLO, 2002). 

O processo de ocupação de Bauru determinou um tripé de desenvolvimento: café – ferrovia 
– urbanização que foi a base para os desdobramentos socioeconômicos existentes 
atualmente no município.  

Apesar do motor inicial deste desenvolvimento ser um produto primário, a cultura cafeeira, 
os processos sociais e econômicos oriundos desta economia promoveram uma estrutura 
industrial e urbana relevantes no município.  

Segundo Ellis Jr (1951), as lavouras de café estavam sempre à frente da ferrovia, assim as 
plantações direcionavam o destino das linhas, culminando na percepção de que a lavoura 
de café criou as estradas de ferro e não o contrário (GHIRARDELLO, 2002). 

Por sua vez, como já foi abordado, a própria ferrovia gerava sua força de atração de mão de 
obra, indústria, comércio e serviços. Desse modo a cafeicultura trazia consigo, a 
eletricidade, o automóvel, o telefone, os tecidos finos, o calçamento das ruas, os palacetes, 
o aeroplano, o teatro, o cinema e outras necessidades (DOIN et. al., 2007).  

Conclui-se, portanto, que o processo de ocupação do município, aliado as atividades 
econômicas existentes, culminou em um desenvolvimento socioeconômico diferenciado. A 
urbanização de Bauru foi desencadeada em um período no qual, muitos estados brasileiros, 
ainda eram majoritariamente rurais. E o principal motor deste desenvolvimento foi o 
mercado interno construído pela economia cafeeira, economia esta não consumidora direta 
dos produtos urbanos, mas a principal fonte dos efeitos multiplicadores que geraram esta 
demanda e moldaram um munícipio urbano, com uma economia bastante diversificada com 
elevado grau de participação dos setores secundário e terciário (HOGAN, 1986). 

4.3.1.2 – Patrimônio Histórico Cultural 

O município de Bauru possui muitos patrimônios históricos e culturais devido ao seu 
processo de ocupação. Atualmente existem 6 museus, uma estação ferroviária tombada, 
Maria Fumaça, Pinacoteca, Centro Cultural (teatro e centro de exposições), banda e 
orquestra municipal, ballet clássico, biblioteca pública e extensão da mesma nos distritos. 

O departamento de extensão de artes promove diversos cursos para a comunidade, como 
teatro, dança, street dance, música clássica, canto. Nas bibliotecas há curso de confecção 
de bonecos e contação de história para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos e adultos.  
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Entre os patrimônios importantes do município a Estação Ferroviária Val de Palmas 
encontra-se no limite da APA Rio Batalha. Nos dias de hoje, tanto a estação quanto o 
casarão sede da Fazenda de mesmo nome, pertencem ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT).  

4.3.1.3 – Aspectos Demográficos 

Os dados demográficos apresentados testificam o processo de ocupação da região descrito 
no item anterior, evidenciando a alta taxa de urbanização desde 1970.  

A Figura 4.88 exibe a evolução da população absoluta e a taxa de crescimento populacional 
do estado e do município de Bauru nos últimos 47 anos. Em termos absolutos a população 
do estado cresceu entre os anos 1970 – 2017 cerca de 140%, sendo que na área urbana o 
crescimento percentual foi de 195% e na área rural houve redução de 55% da população no 
mesmo período.  

A evolução da taxa de crescimento populacional do estado mostra esta dinâmica de 
crescimento contínuo da população total, aumento da população urbana e a redução da 
população rural, tendência esta que ocorreu entre 1970 até 1991, evidenciando o período de 
êxodo rural e atração de migrantes para as cidades.  

Após o ano 2000 inicia-se uma tendência de estagnação do incremento populacional, ainda 
há acréscimo, mas em patamares muito menores. Testifica-se esta realidade ao avaliar o 
percentual de aumento da população total entre 2000 até 2017 que foi de apenas 18%. 

No caso do município de Bauru o comportamento demográfico é semelhante. A população 
absoluta cresceu entre os anos 1970 – 2017 cerca de 170%, na área urbana o crescimento 
percentual foi de 191% e na área rural houve redução de 45% da população.  

A evolução da taxa de crescimento populacional municipal também evidencia esta dinâmica 
entre 1970 até 1991, demonstrando a mesma tendência de êxodo rural observada no 
estado. Após 2000 as taxas de incremento permanecem positivas, mas em menor grau, pois 
entre 2000 e 2017 o aumento da população total foi de apenas 13%. 

Desde a década de 1970 a concentração de residentes das áreas urbanas já era 
expressiva. Tanto o estado quanto o município já possuíam mais de 50% da população na 
área urbana. Por outro lado, estados brasileiros como Goiás, Mato Grosso, Paraná e Santa 
Catariana ainda eram majoritariamente rurais. 
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Figura 4.88 – Evolução Demográfica, Estado de São Paulo e Bauru, 1970 – 2017 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, Séries Temporais, 2010; SEADE (SP) – Estimativas da População, 2017. 

Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  

A Figura 4.89 exibe o grau de urbanização do Estado de São Paulo e do município de 
Bauru, na qual é possível constatar que, em relação a realidade estadual que já era 
expressivamente urbanizado, o município já se destacava desde 1970 com grau de 
urbanização muito mais elevado.  

Esta elevada urbanização do estado de São Paulo encontra explicação nas politicas 
públicas desenvolvidas nas décadas de 1950 a 1980. Neste período o governo brasileiro 
investiu em políticas de industrialização por meio da substituição de importação (SI), que 
visava produzir internamente bens que até então eram importados. A produção iniciou com 
bens de consumo não duráveis; bens de consumos duráveis, bens intermediários até 
alcançar o patamar de produção nacional de bens de capital (ALVES et. al. 2011). 

Os impactos desta politica se iniciaram no Estado de São Paulo e se irradiou para as 
demais regiões do país. Os desdobramentos do SI criaram um diversificado mercado urbano 
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de trabalho, que incentivaram e aceleraram a migração da população rural para a cidade 
(ALVES et. al. 2011). 

Figura 4.89 – Grau de Urbanização, Estado de São Paulo e Bauru, 1970 e 2010 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, Séries Temporais (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 
(2018). 

A industrialização também foi um processo de concentração do capital na área urbana, por 
isso industrialização e urbanização são fenômenos associados no qual um retroalimenta o 
outro.  

Por sua vez, a urbanização da mesma forma traz os seus próprios efeitos sociais e 
econômicos sobre a sociedade na qual incide. Dentre esses efeitos podemos citar a 
estrutura etária da população.  

A redução das taxas de incremento populacionais já apresentadas encontra explicação na 
redução das taxas de natalidade. Entre 1994 e 2015 a variação média anual percentual dos 
nascidos vivos em São Paulo foi de 0,4% e em Bauru 0,1%.  

A Figura 4.90 exibe as pirâmides etárias do estado e do município de Bauru em três anos, 
1970, 2010 e 2017.  

Em 1970, no estado a pirâmide etária apresenta formato clássico com base larga e 
afunilamento do topo. Evidenciando uma estrutura populacional com maior contingente de 
jovens e crianças e menor expectativa de vida, dada a significativa redução de idosos nesta 
população.  

Em 2010 a estrutura etária estadual se altera significativamente, com estreitamento da base, 
alargamento do topo evidenciando a redução da taxa de natalidade e aumento da 
expectativa de vida. Em 2017 há intensificação desta tendência. 

O município de Bauru já apresenta redução da taxa de natalidade em 1970, pois embora a 
pirâmide esteja próximo do formato clássico, a mesma já demonstra indícios dos efeitos do 
grau de urbanização no municio, devido ao estreitamento da base. O formato das pirâmides 
etárias municipal de 2010 e 2017, seguem a mesma evolução da pirâmide estadual nos 
mesmos anos, com a intensificação da mudança demográfica.  

De acordo com os especialistas do Centro Latino-americano de Demografia (CELADE) 
(LIVI, 1993) há quatro etapas evolutivas da Transição Demográfica, segundo a mortalidade 
e fecundidade, conforme abaixo: 

- Etapa 1 – Transição Incipiente – População com taxa de mortalidade maior 
que 11/1.000hab. e taxa de natalidade maior que 32/1.000hab. Crescimento 
populacional moderado de 2,5%. 

- Etapa 2 – Transição Moderada – Taxa de mortalidade moderada, entre 7 a 
11/1.000hab. Natalidade alta, maior que 32/1.000hab. Crescimento 
populacional perto do 3,0%.  

- Etapa 3 – Plena Transição Demográfica – Taxa de natalidade moderada, 
entre 24 a 32/1000hab. Mortalidade baixa, entre 4 a 7/1000hab. Crescimento 
perto de 2,0%.  
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- Etapa 4 – Transição Avançada – Taxa de natalidade baixa, entre 10 a 
24/1000hab. Taxa de mortalidade baixa, entre 4 a 7/1000hab. Crescimento 
baixo de 1,0% ou menos. 

Conforme a classificação, após 2010, tanto o Estado de São Paulo e o município de Bauru 
encontram-se na Transição Avançada, que tem como principal característica a estagnação 
populacional. 

A relação entre redução da taxa de natalidade e urbanização é indireta, pois se trata das 
características que as concentrações urbanas possuem que promovem a redução do 
número de nascimentos.  

Além disso, cabe ressaltar também a partir da década de 1980, o contexto social no mundo 
se alterou, com a revolução feminina, sua inserção no mercado de trabalho, o incentivo ao 
planejamento familiar e a difusão dos métodos anticoncepcionais iniciaram uma mudança 
cultural que promoveu a redução do quantitativo de filhos por família (FERREIRA, 2010). 

Deste modo, impactam diretamente a natalidade o nível educacional, principalmente da 
mulher, a renda per capita, aumento dos preços que eleva o custo de produção dos filhos, 
até mesmo a incidência de televisores em domicílios entre outros fatores (FERREIRA, 
2010). 

Sendo assim, a urbanização influencia no grau de incremento populacional, pois concentra 
uma população com maior nível educacional, devido à demanda por mão de obra 
qualificada, maior nível de renda pelos salários mais elevados em relação ao campo, mas 
também maior custo de vida, maior acesso aos serviços públicos, principalmente 
estabelecimentos educacionais, e a participação feminina no mercado de trabalho 
(FERREIRA, 2010). 

Segundo informações da secretaria de administração regional, Bauru não é uma cidade 
verticalizada, com presença de prédios residenciais o que intensifica a extensão territorial de 
ocupação e a pressão sobre novos terrenos, principalmente na direção sul da APA Rio 
Batalha. Esta pressão territorial tem resultado no aumento do interesse na região da APA. 

Em consequência da presença de universidades, Bauru se configura como uma cidade 
universitária e possui cerca de 150.000 flutuantes entre estudantes, profissionais das 
instituições e familiares.  

Atualmente Bauru encontra-se em uma crise urbana, pois deseja expandir o perímetro 
urbano mantendo o padrão horizontal, isto tem gerado invasões, assentamentos, falta de 
padronização.  
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Figura 4.90 – Pirâmide Etária, Estado de São Paulo e Bauru, 1970 e 2010 

   

   
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, Séries Temporais (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda. (2018). 

4.3.1.4 – Aspectos Sociais 

4.3.1.4.1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano foi desenvolvido com o objetivo de substituir a 
classificação do desenvolvimento antes realizada por meio do Produto Interno Bruto (PIB) 
per capta.  

O PIB per capta mensura tudo o que foi produzido em território nacional a preços correntes 
em um ano e divide este valor pela população total residente. Entretanto, a informação que 
se obtinha por meio dessa análise era apenas a quantidade de riqueza que cada cidadão 
teria se esta fosse de fato dividida equitativamente entre todos. A deficiência desta divisão é 
que a mesma não considera a desigualdade na distribuição da renda existente nos países e 
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por muitas vezes esta variável apontava um desenvolvimento inexistente, pois a população 
não tinha acesso aos quantitativos de riqueza que este indicador apontava. 

Deste modo o conceito de desenvolvimento humano foi reformulado e passou a ser 
entendido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas 
tenham capacidade para ser o que desejarem ser. Passou-se a considerar além da renda 
outras características sociais que influenciam a qualidade de vida.  

Assim, o IDH é composto por três variáveis: Longevidade, Educação e Renda, varia entre 0 
e 1 e recebe três classificações: 

 Baixo Desenvolvimento: Municípios que apresentam IDHM menor de 0,5 

 Médio Desenvolvimento: Municípios que apresentam IDHM entre 0,5 e 0,8 

 Alto Desenvolvimento: Municípios que apresentam IDHM acima de 0,8 

Segundo os dados apresentados na Figura 4.91, em 2010, Bauru alcançou a classificação 
de município com Alto Desenvolvimento. Dentre as áreas analisadas pelo indicador a 
Educação foi a que apresentou a maior evolução quantitativa, comparada ao ano 2000. 

A realidade educacional medida no índice é composta por meio de dois indicadores: 

 Escolaridade da população adulta: percentual de pessoas de 18 anos ou mais 
de idade com ensino fundamental completo; 

 Fluxo escolar da população jovem: percentual de crianças de 5 a 6 anos 
frequentando a escola, percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando os 
anos finais do ensino fundamental, percentual de jovens de 15 a 17 anos com 
ensino fundamental completo, percentual de jovens de 18 a 20 anos com 
ensino médio completo.  

Desta forma a melhora da educação de Bauru está associada à redução distorção série-
idade, e aumento do percentual da população adulta com ensino fundamental completo. 

Figura 4.91 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Bauru, 2000-2010 

 
Fonte: Portal ODM (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.3.1.4.2 – Índice Paulista de Responsabilidade Social  

O índice paulista de responsabilidade social (IPRS) foi criado para servir como parâmetro de 
mensuração do grau de desenvolvimento humano dos municípios paulistas, com vista a 
fornecer subsídios para refletir sobre os diferentes desempenhos econômicos e sociais dos 
municípios do Estado (SEADE, 2016). 

O IPRS, semelhantemente ao IDH, considera como variáveis na análise: renda, 
escolaridade e longevidade. No entanto, por se tratar de um indicador específico para o 
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Estado de São Paulo, são incorporadas inovações metodológicas que traduzem com maior 
eficácia as condições particulares desse contexto. A Figura 4.92 exibe as variáveis 
consideradas em cada indicador. 

Figura 4.92 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Bauru, 2000-2010 

 
Fonte: SEADE (2016). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A categorização se subdivide em baixa, média e alta, sendo que as faixas de valores para 
cada uma destas categorias são estabelecidas de forma relativa e adaptada a cada ano de 
mensuração (SEADE, 2016). 

Por exemplo, para um município ser classificado como de alta escolaridade, em 2008, o 
indicador de escolaridade precisava alcançar escore igual ou superior a 46. Assim, todos os 
municípios que obtivessem, no mínimo, esse escore seriam considerados de alta 
escolaridade. Já em 2014, a distribuição dos dados mostrou que, para serem incluídos no 
grupo de alta escolaridade, os municípios teriam que atingir o escore igual ou superior a 59, 
e não mais 46 (SEADE, 2016). 

Esse novo valor indica que o cenário considerado bom, em 2008, foi superado por muitas 
localidades, em 2014, e as que se destacam em escolaridade já se distanciaram, em muito, 
dos níveis dos anos anteriores (SEADE, 2016). A Tabela 4.45 exibe esta relação relativa do 
índice. 

Tabela 4.45 – Faixa de Valores para Classificação do Índice Paulista de 
Responsabilidade Social, Anos 2008, 2010, 2012 e 2014 

ESCOLARIDADE 
ANO DE 

REFERÊNCIA 

DIMENSÕES DO IPRS 

ESCOLARIDADE LONGEVIDADE 
RIQUEZA 

MUNICPAL 

Baixa 

2010 Até 49 Até 65 Até 39 

2012 Até 53 Até 66 Até 40 

2014 Até 53 Até 66 Até 41 

Média 

2010 50 a 53 66 a 68 - 

2012 54 a 56 67 a 69 - 

2014 54 a 58 67 a 69 - 

Alta 

2010 54 e mais 69 e mais 40 e mais 

2012 57 e mais 70 e mais 41 e mais 

2014 59 e mais 70 e mais 42 e mais 

Fonte: SEADE, 2016. Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O IPRS é composto por uma tipologia constituída por cinco grupos denominada grupos 
(Tabela 4.46) do IPRS, que resume a situação dos municípios segundo os três eixos 
considerados, sem, no entanto, ordená-los. A escala dos valores varia entre 0 a 100 para 
cada um dos três indicadores (SEADE, 2016). 

Após a avaliação dos indicadores de renda, escolaridade e longevidade são construídos 

os grupos de municípios do IPRS. Desta forma o índice chama a atenção para os vários 
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aspectos da realidade socioeconômica e permite selecionar os conjuntos de municípios de 
acordo com seus padrões de necessidades. 

Assim, o IPRS sintetiza as três dimensões que o compõem, agrupando os municípios 
paulistas segundo a similaridade de suas situações, a partir da aplicação de uma análise de 
agrupamentos (cluster analysis). 

Tabela 4.46 – Categorização para Classificação dos Grupos de Municípios do Índice 
Paulista de Responsabilidade Social, 2016 

GRUPOS CATEGORIAS 

Grupo 1 

Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade 

Grupo 2 

Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 3 

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade 

Grupo 4 

Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 

Grupo 5 Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 

Fonte: SEADE, 2016. Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Desta forma, o município de Bauru desde 2010 está situado no grupo 2, pois manteve nos 
dois anos analisados na Figura 4.93, alta renda, baixa longevidade e alta escolaridade. 

Em 2014 o total de municípios no grupo 2 era de 74. Dentre eles os classificados com alta 
renda, baixa longevidade e alta escolaridade eram apenas 13. 

Ao considerar as variáveis utilizadas é possível concluir que as médias dos salários dos 
empregos formais e funcionários públicos e a cobertura de atendimento da energia elétrica e 
o nível de consumo em Bauru são elevados, quando comprados com outros municípios do 
estado.  

Da mesma forma, a escolaridade apresenta bons resultados, pois a distorção serie idade no 
ensino médio em Bauru apresenta índices menores que o estado, e ainda, a quantidade de 
matriculas na creche mais que dobrou entre 2008 e 2014. 

Por fim, a Longevidade que é classificada como baixa devido ao quantitativo de óbitos 
infantis que são significativamente elevados. Em 2015, houve 57 óbitos infantis em Bauru, 
contra 6 óbitos infantis em Agudos e 1 óbito infantil em Piratininga , – municípios vizinhos – 
no mesmo ano. 
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Figura 4.93 – Índice Paulista de Responsabilidade Social, Bauru, 2010-2014 

 
Fonte: Fundação Seade (2014). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.3.1.4.3 – Educação  

A Figura 4.94 exibe as taxas de analfabetismo dos indivíduos com 15 anos ou mais de idade 
e o nível de instrução da população com 10 anos ou mais de idade, no Estado de São Paulo 
e município de Bauru. 

A metodologia do IBGE considera como pessoa analfabeta aquela que é incapaz de ler e 
escrever um bilhete simples no idioma que conhece desse modo qualquer pessoa que o 
faça é considerada alfabetizada. 

Tanto o estado de São Paulo quanto Bauru apresentam taxas de analfabetismo menores do 
que a taxa nacional em 2010. E, ainda, Bauru se destaca com uma taxa ainda menor em 
relação ao estado.  

No que se refere ao nível de instrução da população o município concentra um percentual 
maior de pessoas qualificadas, evidenciando o maior acesso à infraestrutura educacional, a 
demanda desta mão de obra por parte do mercado de trabalho e o maior dinamismo dos 
setores econômicos.  

Figura 4.94 – Taxa de Analfabetismo (15 Anos ou Mais), Nível de Instrução da População (10 
Anos ou Mais), Estado de São Paulo e Bauru, 2010 

  
Fonte: Todos pela Educação (2010); IBGE – Censo Demográfico (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de 

Projetos Ltda. (2018). 

Para avaliar de forma qualitativa a infraestrutura da carga horária diária de aula e a 
quantidade de alunos por sala utiliza-se o padrão Custo Aluno Qualidade-Inicial (CAQi).  

O CAQi é uma iniciativa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação que elaborou um 
estudo que busca mensurar o investimento (custo) necessário por estudante para que o 
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Brasil cumpra a legislação educacional e garanta condições para ampliação do número de 
vagas e para melhoria da qualidade de ensino. 

Para delinear este o custo o CAQi busca delinear qual é a qualidade a ser alcançada. Desse 
modo analise desde a infraestrutura física da escola até o plano de carreira e salarial dos 
professores. Assim, a Tabela 4.47 exibe a média ideal de horas aula por dia e a média de 
alunos por sala recomendados, por cada nível de ensino. 

Verifica-se que com base neste padrão o município de Bauru atende a quase todos os 
requisitos necessários, exceto os níveis de ensino creche e anos iniciais do ensino 
fundamental onde a quantidade média de hora/aula diária estão além do ideal. E no Ensino 
Médio verifica-se um pequeno excesso de alunos por sala. 

Tabela 4.47 – Padrão Recomendado CAQi, Média de Hora/Aluna e Aluno/Sala, Bauru, 
2010 

NÍVEL DE 
ENSINO 

PADRÃO CAQI BAURU (SP) 

Média de Hrs/Aula 
por dia 

Média 
Alunos/Sala 

Média de Hrs/Aula 
por dia 

Média 
Alunos/Sala 

Creche 10 horas 13 alunos 7,4 horas 12,5 alunos 

Ensino Pré-
Escolar 

5 horas 20 alunos 6,6 horas 17,8 alunos 

EF Anos Iniciais 5 horas 24 alunos 4,6 horas 24 alunos 

EF Anos Finais 5 horas 30 alunos 5,3 horas 29,1 alunos 

Ensino Médio  5 horas 30 alunos 5,2 horas 32 alunos 

Fonte: Todos pela Educação, 2010. Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A quantidade de estabelecimentos existentes no município está exposta na Tabela 4.48. 

Tabela 4.48 – Quantidade de Estabelecimentos Escolares, Bauru, 2015 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO 
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Público Privado 

Pré – Escola 64 77 

Ensino Fundamental 69 38 

Ensino Médio 35 27 

TOTAL 168 142 

Fonte: IBGE – Cidades, 2015. Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A Secretaria Municipal de Educação de Bauru aponta que a educação municipal apresenta 
qualidade adequada, pois alcança ou até mesmo ultrapassa as metas do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Devido a isso, a população demonstra 
preferência por matricular os estudantes na rede de ensino municipal.  

Atualmente a educação infantil apresenta excesso de demanda, há aproximadamente 1.200 
crianças entre 0 a 3 anos à espera de vaga, sendo este o principal problema da secretaria. 
Com relação à estrutura de atendimento, as escolas possuem os equipamentos 
necessários, transporte escolar que atende tanto a área urbana quanto rural, alimentação 
escolar mediante o Programa de Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Os professores recebem formação continuada por meio do oferecimento de 
aproximadamente 50 cursos, sendo alguns voltados para educação ambiental, como 
programa de horta escolar, e o projeto agente do bem, no qual aluno e professor se 
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responsabilizam por verificar se no estabelecimento escolar existem focos de vetores de 
doenças como dengue, chikungunya e zika.   

4.3.1.4.4 – Saúde 

Para análise da infraestrutura de saúde disponível no município em comparação com o 
Estado, utiliza-se o padrão estabelecido pela OMS com relação à quantidade de leitos, 
médicos, unidades básicas de saúde (UBS), Equipe de Saúde da Família (ESF) e Agente 
Comunitário de Saúde (ACS).  

A OMS aconselha que a cobertura assistencial básica de saúde deve seguir o seguinte 
padrão: 

 Média de leitos por 1.000 habitantes entre 2,5 e 3,0; 

 Existência de 1 médico para cada 1.000 habitantes; 

 Uma UBS/CS para cada 10.000 habitantes para municípios com população 
menor que 100 mil habitantes; 

 Uma UBS/CS para cada 30.000 habitantes para municípios com população 
maior que 100 mil habitantes; 

 Uma ESF para até 4.000 pessoas; 

 Um ACS para cada 750 pessoas. 

A Tabela 4.49 exibe a estrutura de saúde existente no município de Bauru em comparação 
com a estrutura estadual, conforme a relação serviço/população estabelecida pela OMS. 
Verifica-se que em relação a disponibilidade de UBS, leitos, e médicos, tanto o estado 
quanto o município atendem e até mesmo ultrapassam o mínimo necessário para 
atendimento a população.  

As únicas estruturas deficitárias, tanto no estado quanto em Bauru são as equipes de saúde 
da família que atendem muito mais do que o limite de 4.000 pessoas e os ACS que também 
estão aquém da quantidade necessária sendo responsáveis por áreas com mais de 750 
residentes. 

Tabela 4.49 – Infraestrutura de Saúde, Bauru, 2015 

ESTABELECIMENTOS BAURU SÃO PAULO 

UBS 2,1 3,2 

Leito 3,2 2,1 

Médicos 2,7 2,5 

ESF 0,2 0,7 

ACS 0,2 0,6 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, 2017. 
Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A taxa bruta de mortalidade de Bauru, em 2015, foi de 7,28 uma taxa considerada baixa, 
pois está entre 4 a 7 óbitos por 1.000 habitantes. 

A infraestrutura de saúde de Bauru atende todos os níveis de complexidades definidos pelo 
Ministério da Saúde, desde a baixa até a alta, além de possuir também atendimento de 
especialidades médicas. A rede de saúde básica apresenta alta efetividade, pois 80% dos 
casos são resolvidos, sem necessidade de encaminhar para outras unidades de saúde. O 
munícipio possui um hospital e uma rede de emergência com capacidade para atender até 
600.000 habitantes.  

Com relação ao uso desta infraestrutura, não há pressão sobre esta oriunda de outros 
municípios, exceto emergências. Por outro lado, a população bauruense precisa buscar 
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serviços de alta especialidade de saúde em outros municípios como Botucatu, Lins, Jaú, 
Ribeirão Preto para oncologia e hemodiálise, pois a demanda existente no município é maior 
que a oferta.  

As principais doenças destacadas pela secretaria são dengue, leishmaniose, doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite e 
tuberculose. A dengue e a leishmaniose são doenças associadas à precariedade do 
saneamento básico, principalmente em relação à destinação dos resíduos sólidos, um 
problema na cidade.  

A secretaria afirma que o último levantamento entomológico realizado em Bauru apresentou 
um índice predial de 5.3 que representa a quantidade imóvel com foco de larva do Aedes 
Aegypti. O índice de referência para alto risco é 4, ou seja, o município já apresenta risco de 
epidemia.  

As áreas norte e noroeste são classificadas como áreas com maior vulnerabilidade 
socioeconômica, onde há mais atuação da ESF e ACS.  

4.3.1.4.5 – Renda 

A Figura 4.95 exibe a classe de rendimento nominal mensal da população de 10 anos ou 
mais de idade, ocupada na semana de referência, em 2010 no estado e em Bauru. O salário 
mínimo de referência utilizado pelo IBGE no referido ano foi de 510,00 reais.  

Devido a maior concentração de indivíduos com mais qualificação, e também pela economia 
mais diversificada com a presença significativa dos setores secundário e terciário, o nível de 
renda da maioria da população municipal está entre: acima de 1 salário mínimo até 5 
salários mínimos, representando 44% dos residentes.  

Figura 4.95 – Estratificação da Renda, Bauru, 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Corroborando com o que foi observado na estratificação de renda, a Figura 4.96 exibe a 
proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza e indigência.  

Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, foi somada a 
renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo 
considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda per capita até R$ 140,00. 
No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 70,00. 

Em 2010, o município tinha 4,3% de sua população vivendo com renda domiciliar per capita 
inferior a R$ 140,00 o que significa 14.218 pessoas nessa condição de pobreza. Embora 
sejam indivíduos em condições precárias, cabe ressaltar que esta proporção é bastante 
reduzida quando comparada com outros municípios paulistas como Ribeirão Branco e 
Silveiras que possuem mais de 20% da população abaixo da linha de pobreza e indigência. 
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Figura 4.96 – Proporção de Pessoas Abaixo da Linha da Pobreza e Indigência, Bauru, 2010 

  
Fonte: Portal ODM (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O índice de Gini é o indicador que permite avaliar a distribuição de renda de maneira mais 
aplicada a realidade, pois é um método de medida de concentração sendo possível ser 
utilizado em outros fatores como, por exemplo, distribuição de terra. A variação do indicador 
é de 0 a 1, sendo que quanto mais perto de zero menor é a concentração e quanto mais 
perto de 1 mais desigual a medida se torna. 

A Figura 4.97 exibe o Índice de Gini da renda domiciliar per capta do estado e do município 
e permite verificar que entre 1991 e 2000 houve uma concertação da renda significativa que 
não foi totalmente revertida na década seguinte.  

Níveis do índice acima de 0,5 são consideradas concentrações significativas, principalmente 
porque países considerados igualitários apresentam, em 2010, índices de gini entre 28 a 30 
como Bélgica, Dinamarca e Áustria.  

Figura 4.97 – Índice de Gini da Renda Domiciliar Per Capta, Estado de São Paulo e Bauru, 1991, 
2000, 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.3.1.4.6 – Infraestrutura Domiciliar 

A infraestrutura sanitária disponível nos domicílios localizados no município está exposta na 
Figura 4.98. Os percentuais tratam da quantidade de residências que possuem o 
fornecimento e tratamento considerados adequados conforme a legislação brasileira. 

A Resolução CONAMA n°357/05 traz maior exigência de qualidade da água e sugere a rede 
geral de abastecimento como a mais adequada. A Lei Federal n°11.445, que estabelece a 
Política Nacional de Saneamento Básico, sugere que o esgotamento sanitário adequado é a 
rede geral de esgoto. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, estabelece que 
disposição final dos rejeitos deve ser ambientalmente adequada. 
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Com relação ao esgotamento sanitário, além da rede geral, há outro modo de destinação 
benéfico, a fossa séptica. Estas são unidades de tratamento primário do esgoto doméstico, 
pois são utilizadas em residências distantes das instalações da rede geral, na qual é feita a 
abertura de uma fossa, que é revestida por uma camada de 5 centímetros de concreto, que 
sobre este é feito uma laje de concreto armado de 6 cm de espessura e colocada uma 
malha de ferro. Com esse revestimento, a fossa séptica evita que os dejetos atinjam e 
contaminem o solo, rios, lagos, águas subterrâneas e lençóis freáticos. 

Ao contrário das fossas sépticas, as fossas rudimentares não possuem nenhum tratamento, 
nem mesmo revestimento para receber os dejetos. Assim, é uma espécie de destinação 
impropria com grande probabilidade de causar sérias contaminações no solo, rios, lagos, 
lençóis freáticos entre outros. 

A cobertura de atendimento exibida na Figura 4.98 é satisfatória, pois quase a totalidade dos 
domicílios tem acesso aos serviços públicos de saneamento.  

Na área rural, no entanto, o abastecimento de água ocorre majoritariamente por meio de 
poço artesiano ou sem artesiano, e o esgotamento sanitário é fossa séptica ou fossa negra. 
Apesar de não ser o recomendado, o peso percentual desta área é menor, devido a alta 
concentração de moradias na área urbana que possui acesso a infraestrutura sanitária. 

Figura 4.98 – Cobertura do Saneamento Básico nos Domicílios, 2010 

 
Fonte: IBGE Cidades – Censo Demográfico (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Os principais corpos de água das sub-bacias hidrográficas no município são: Rio Batalha, 
Ribeirão Água Parada, Rio Bauru e Ribeirão do Campo Novo (BAURU, 2014). 

O Rio Bauru e seus afluentes recebem grande parte de toda a carga de esgoto doméstico 
da cidade e estão inteiramente ou parcialmente localizados no perímetro urbano. A 
qualidade da água do Ribeirão Campo Novo está comprometida, pois recebe efluentes 
industriais e algumas de suas nascentes estão localizadas em perímetro urbano. Dessa 
forma, a qualidade da água do Rio Bauru e do Ribeirão Campo Novo compromete a 
utilização desses corpos de água para o abastecimento público (BAURU, 2014). 

Por outro lado, o Rio Batalha e o Ribeirão Água Parada são os mananciais mais aptos para 
serem utilizados como fonte de água para o abastecimento público, devido à qualidade da 
água e das vazões. Porém, esses corpos de água, estão próximos às regiões de 
urbanização e sujeitos aos diversos tipos de uso e ocupação do solo (BAURU, 2014). 

O município de Bauru pertence a duas unidades de gerenciamento de recursos hídricos 
(UGRHI) (bacias), UGRHI Tietê/Jacaré com uma área de 11.749 Km² e Tietê/Batalha 13.149 
Km², totalizando uma área de 24.898 Km². A UGRHI Tietê/Batalha é de uso 
predominantemente agropecuário e apresenta uma disponibilidade hídrica superficial com 
vazão média de 97 m³/s (BAURU, 2014). 

A disponibilidade potencial estimada de águas subterrâneas na bacia Tietê/Batalha é de 10 
m³/s, sendo que este valor se refere apenas ao aquífero livre não sendo considerada 
reserva que se encontram nas partes confinadas do aquífero (BAURU, 2014). 
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A empresa pública (Autarquia Municipal) responsável pelo saneamento básico de Bauru é o 
Departamento de Água e Esgoto (DAE). A principal fonte de água do município é o Rio 
Batalha que abastece 40% dos domicílios. O ponto de captação é feito por meio de uma 
lagoa de armazenamento de elevação de nível, por fio d’água, localizada à 7 quilômetros da 
nascente, com área de cerca de 40.000 m². O recurso é levado por gravidade até a casa de 
bombeamento, onde é feita a distribuição. É a única captação superficial da cidade. Em 
2004, houve expansão da área alagada por meio de escavação e retirada de taboas. 

A qualidade da água do Rio Batalha é definida como classe II, seguindo os padrões do 
CONAMA, que pode ser utilizada para abastecimento humano mediante ao tratamento 
adequado, irrigação, recreação e para proteção das comunidades aquáticas.  

Apesar desta classificação, a DAE afirma que o Rio Batalha recebe poluição de diversas 
fontes, como: resíduos de agrotóxicos das atividades primárias no interior da APA, 
esgotamento sanitário indevidamente destinado, e resíduos industriais de empreendimentos 
localizados nos municípios limítrofes que também possuem o rio no seu território e não 
exercem a mesma padronização de proteção de Bauru, apesar de estarem inseridos em 
uma APA estadual. 

Atualmente há problemas de abastecimento de água no município nos períodos de estiagem 
e nos períodos muito chuvosos, pois quando o lago de captação superficial está acima da 
capacidade há problemas na infraestrutura para a coleta desta água. Além disso, a falta de 
preservação das margens do rio a montante da captação causa erosão e assoreamento 
nesses pontos que transportam a areia para o lago elevando os custos de dragagem.  

Nos períodos de estiagem a Prefeitura dispõe de caminhão pipa para atender aos domicílios 
e estabelecimentos comerciais. 

Segundo a DAE, a SABESP, empresa brasileira que detém a concessão dos serviços 
públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo, lança o esgoto tratado no Rio 
Batalha a jusante da atual captação, mas estará a montante da captação futura planejada 
pela empresa, o que é uma preocupação, pois será mais um fator de aumento de custo, 
vinculado ao tratamento. 

Além de mais uma captação prevista no Rio Batalha, a DAE pretende futuramente explorar 
os recursos hídricos da APA Agua Parada. O órgão afirma que a demanda por água tem 
aumentado ao longo dos anos, principalmente devido ao aumento de unidades 
consumidoras (domicílios) dos diversos condomínios de alta renda construídos. E ainda, há 
também os três distritos industriais e mais um em implantação na bacia do rio Bauru e a 
demanda de recursos hídricos no meio rural. 

O Sistema de Esgoto prevê o afastamento, tratamento e disposição final do esgoto 
doméstico gerado nas bacias do Rio Bauru e do Rio Batalha, por meio da garantia de 100% 
de tratamento do esgoto gerado por meio de 3 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), 
ETE Tibiriçá, ETE Candeia - Dr. Arlindo Marques Figueiredo e ETE Vargem Limpa. 

Com relação aos resíduos sólidos, conforme mostrado na Figura 4.99, 99% dos domicílios 
são atendidos pelo serviço de coleta pública. Em Bauru, a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural (EMDURB) é a entidade responsável pela limpeza pública, 
varrição de ruas, capinação, coleta seletiva domiciliar, coleta dos resíduos de saúde da rede 
municipal, administração do Aterro Sanitário, e ainda, sinalização de trânsito e 
gerenciamento do trafego.  

A coleta seletiva atende, segundo a EMDURB, 90% das residências do município. Ela 
ocorre duas vezes na semana. Os resíduos coletados são direcionados para três 
cooperativas que fazem a segregação e vendem para reciclagem. 
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O Aterro Sanitário de Bauru alcançou sua capacidade máxima de recebimento de resíduos 
em 2016, o que obrigou a Prefeitura a alugar um Aterro Sanitário Particular no município de 
Piratininga. Atualmente a EMDURB realiza apenas a manutenção do aterro por meio de 
controle das águas, vetores, solo e destinação de chorume. 

A Figura 4.99 exibe a quantidade de resíduos gerados no município de Bauru no ano de 
2011, período em que o aterro municipal ainda estava em funcionamento.  

Figura 4.99 – Quantitativo de Resíduos Sólidos, Município de Bauru, 2011 

 
Fonte: Bauru (2014). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.3.1.5 – Atividades Econômicas 

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais que são produzidos na 
economia, medido em unidades monetárias, durante um ano em determinado local. Permite 
visualizar o incremento ou decréscimo da produção interna, sendo este o principal indicador 
da realidade macroeconômica do local, ligado principalmente ao nível de emprego, renda e 
consumo gerados. 

Os valores apresentados no gráfico da Figura 4.100 são os valores nominais a preços 
correntes, ou seja, sem correção da inflação, do PIB de Bauru entre os anos 2002 – 2015. 
Verifica-se que, de forma absoluta, o município apresentou aumento do PIB durante os anos 
avaliados. Porém de forma relativa, observa-se que o incremento do produto municipal não 
manteve o mesmo patamar, principalmente após 2010.  

Entre os anos 2002 – 2010 a média de crescimento de Bauru foi de 14%, já entre os anos 
2011 – 2015 foi de 9%. 

Segundo Matos (2016, p. 14) “o desempenho da economia brasileira tem sido de 
desaceleração desde meados de 2011”, e que “em 2014, houve um agravamento dessa 
tendência, levando o Brasil a uma recessão”. E ainda, esta autora por meio de evidências 
empíricas afirma que “apenas 30% da desaceleração brasileira podem ser explicados por 
fatores externos (BALASSIANO, 2017). 

Desta forma, a mudança de desempenho na economia Bauruense está relacionada ao 
momento econômico vivenciado pelo país. 

A Figura 4.100 mostra também quais são os setores com maior representatividade na 
composição do valor do PIB. Em Bauru o setor terciário representou em 2015 um peso 
percentual de 62% do valor total do PIB, sendo este o principal setor econômico do 
município. 



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.194 2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

A indústria, embora numericamente pareça em segundo plano, tem papel importante no 
município, pois é bastante diversificada, e ainda, o setor secundário se configura como uma 
das bases do setor terciário, por ser o principal demandante.  

Após 2010 ambos os setores apresentaram queda no desempenho econômico. No entanto 
o setor terciário foi menos sensível aos efeitos negativos atuais. 

O setor terciário apresenta características diferenciadas, pois engloba uma gama infinita de 
atividades produtivas e necessárias à inter-relação entre os demais setores econômicos, 
sendo considerado como um integrador das atividades. Possui uma heterogeneidade muito 
maior que os produtos manufaturados, e menor padronização. Torna-se por isso um 
indicador de riqueza e dinamismo quando é predominante na economia analisada 
(KOHLER, 2014). 

É também o setor com maior capacidade de geração de empregos formais, para uma gama 
variada de perfis de capacitação, ou seja, absorve tanto, mão de obra qualificada quanto 
não qualificada.  

Por isso, devido as características do setor e dos amplos segmentos de atuação, a redução 
sofrida após 2010 foi menor em comparação com a indústria. 

Figura 4.100 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) Nominal e Participação Percentual dos 
Setores Econômicos no PIB, Município de Bauru, 2002 – 2015 

 
Fonte: IBGE – PIB dos Municípios, 2002 – 2015. Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.3.1.5.1 – Setor Primário 

Conforme já evidenciado o setor primário não é representativo em termos de valor para o 
município, pois entre 2002 – 2015 representou uma participação média no PIB de 0,4%. Isto 
se deve ao fato de que esta atividade econômica tem menor incremento de valor agregado, 
devido ao processo de produção realizar pouca ou nenhuma transformação na mercadoria.  
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Porém, embora pouco expressivo economicamente, o setor primário é a atividade 
econômica presente na APA influenciando diretamente o uso e ocupação do solo, bem como 
também o uso dos recursos naturais, e por este motivo merece que seja analisada. Além 
disso, cerca de 80% do território do município é área rural. 

A mão de obra no campo não é qualificada, os trabalhadores são braçais, utilizados 
majoritariamente para colheita e plantio nas cadeias de cana de açúcar e avocado 
(abacate). Há também mão de obra presidiária, pois no município existe cerca de 7.500 
presidiários, por isso a Prefeitura incentiva que as secretarias municipais utilizem esta força 
de trabalho.  

O setor primário é composto pela agricultura, pecuária, atividades extrativistas e 
silviculturas, dentre esses segmentos o mais representativo é a pecuária com destaque para 
a avicultura, bovinocultura e equinocultura, com presença de grandes e pequenos criadores 
e exportação da produção. 

A criação de gado e galináceos é destinada preponderantemente para corte, e os equinos 
são destinados ao esporte (hipismo) e lazer. Em Bauru há muitos haras e associações do 
setor, como a Associação Brasileira do Cavalo Paint Horse e a Associação Nacional do 
Cavalo de Rédeas.  

Os meios de comercialização da produção de gado são leilões, indústria (frigorífico) e venda 
direta entre produtores. No caso da avicultura, a produção é destinada para indústria 
(Integradora – processadora). A pecuária leiteira destina a produção para laticínios da 
região. 

A mecanização e nível tecnológico do setor é considerado intermediária, sendo a pecuária a 
mais intensiva em capital, e utiliza até técnicas para produção e comercialização de 
embriões.  

A exploração de produtos de origem animal também ocorre no município mais em menor 
proporção. Os principais produtos são ovos de galinha e codorna, lã, leite e mel de abelha, 
com grande destaque para este último. Segundo dados do IBGE, entre 2000 e 2016 a média 
de produção anual foi de 22.305 quilos de mel, representando uma média de valor anual no 
mesmo período de 176 mil reais. 

A comercialização é realizada por meio da venda direta ao consumidor em feiras ou de 
“porta em porta” e vendas para empresas atacadistas por meio de atravessador. 

Segundo a secretaria municipal de agricultura, a apicultura é uma atividade que tem ganho 
expressividade, já existe a Associação dos Apicultores de Bauru (ABA) e uma casa de mel 
está em construção. 
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Figura 4.101 – Evolução do Efetivo do Rebanho (Cabeças), Município de Bauru, 2000 – 2016 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2000 – 2016. Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(2018). 

O setor agrícola é menos expressivo, mas há produtores de grade porte de cana-de-açúcar, 
abacate, abacaxi e laranja. Segundo o representante da secretária municipal de agricultura, 
além destes cultivos, há plantações de tomate, pimentão, e algumas verduras, sendo 
elevado o uso de agrotóxicos nestas culturas apesar do município possuir política de não 
uso desses defensivos químicos, esta prática tem causado impedimentos de 
comercialização com o CEASA.  

Além do uso do agrotóxico, Bauru tem problemas de parcelamento do solo de forma 
irregular, com propriedades rurais com áreas menores do que o módulo rural estabelecido 
pelo INCRA. Outros aspectos relevantes são a falta de cobertura total de saneamento 
básico no meio rural impede a certificação para produção orgânica. 

A produção do cultivo de laranja é destinada a agroindústrias e atacadistas varejistas da 
região. Já a cana-de-açúcar é destinada à usina de cana de açúcar e álcool. 

Ressalta-se também que o segmento agrícola tem vocação para fruticultura, no entanto, 
necessita de infraestrutura de irrigação.  

A Figura 4.102 exibe a evolução da quantidade produzida em toneladas das principais 
culturas da lavoura temporária e permanente no município. 
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Figura 4.102 – Evolução da Lavoura Temporária e Permanente, Município de Bauru, 2000 – 
2016 

 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2000 – 2016. Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

(2018). 

Inicialmente, o setor florestal brasileiro foi fomentado por políticas de incentivos fiscais ao 
reflorestamento, entre os anos 1965 a 1988. Neste período ocorreu um crescimento 
significativo da área reflorestada no Brasil. Os gêneros florestais que mais se destacaram 
foram Pinus e Eucalyptus, devido ao rápido crescimento, à boa qualidade da madeira e à 
adaptabilidade ao clima e ao solo das Regiões Sul e Sudeste (VALVERDE et. al., 2004). 

Porém, foi apenas após o fim do período de subsídio governamental no setor que a 
atividade obteve significativo crescimento. Com o término dos subsídios houve uma 
‘”seleção natural” de empresas florestais, resistindo apenas as mais competitivas 
(VALVERDE et. al., 2004). 

No mesmo período de finalização das políticas fiscais de incentivo ao setor houve aumento 
da demanda interna e externa por produtos florestais, aumento este que se tem sustentado. 
Consequentemente, para atender esta demanda empresas florestais brasileiras têm 
operado à plena capacidade produtiva e investindo em novas plantas industriais. No 
entanto, ainda assim, esse aumento na produção não vem sendo acompanhado, num 
mesmo ritmo, pelo aumento na área reflorestada no país (VALVERDE et. al., 2004). 

Com isso, o gap entre oferta e demanda, tem colaborado para a valorização da madeira e 
aumento da atratividade deste projeto, ou seja, tem incentivado a entrada de novos 
ofertantes de produtos florestais no mercado. 

Atualmente, o Brasil tem despontado como a maior potência mundial no fornecimento de 
produtos florestais madeireiros (PFM) e não-madeireiros (PFNM), sendo o terceiro maior 
exportador de celulose do mundo. As duas principais espécies plantadas no país são o 
Pinus e o Eucalipto (VALVERDE et. al., 2012). 

O Estado de São Paulo é o terceiro estado brasileiro em quantidade de área plantada em 
hectares de pinus e eucalipto. Sendo que a demanda para madeiras de eucalipto, está 



                          

4 – Diagnóstico Socioambiental 

4.198 2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

voltada, quase que em sua totalidade, para o abastecimento das indústrias celulósico-
papeleiras e de chapas de fibra (BERGER; ENGLER, 1976). 

Como consequência deste cenário, a região de Bauru tem nos últimos quatro anos se 
consolidado como um polo florestal de eucalipto voltado a indústria de celulose. Um dos 
fatores de incentivo na região é a presença da atividade pecuária que gera diversas áreas 
degradas de pastagem que tem potencial econômico para serem transformadas em áreas 
de silvicultura. 

Assim, o setor de reflorestamento de eucalipto em Bauru é bem desenvolvido, altamente 
mecanizado e tecnificado, detentor de grandes propriedades e exportador. As principais 
empresas de grande porte neste segmento, presentes em Bauru, são a Dorcel e Lwarcel 
ambas com plantio de eucalipto para celulose localizadas dentro da APA Rio Batalha, 
Duratex com plantio de eucalipto para MDF. 

Figura 4.103 – Evolução da Silvicultura, Município de Bauru, 2000 – 2016 

 

  
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2000 – 2016. Adaptado por: STCP Engenharia de 

Projetos Ltda. (2018). 

A Foto 4.30 exibe os plantios de Eucalipto, cana-de açúcar e pecuária identificados dentro 
da UC. 
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Foto 4.30 – Atividades de Agropecuária e Silvicultura no Interior da APA Rio Batalha, Município 
de Bauru, 2018 

  

  
Legenda: (A) e (B): Plantios de Eucalipto; (C): Rebanho Bovino; (D): Plantio de Cana-de-Açucar. 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2018. 

Segundo o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, elaborado em 2011 pela Secretaria 
Municipal de Agricultura de Bauru, há aproximadamente 715 proprietários rurais no 
município. 

A Figura 4.104 exibe a caracterização fundiária da área rural de Bauru, na qual 49% das 
propriedades são da agricultura familiar, com práticas manuais e rudimentares. Apresentam 
variedade de cultivos e destinam a produção tanto para consumo quanto para venda, a qual 
é comercializada nas feiras livres de Bauru.  

O sindicato do trabalhador rural afirmou que existem muitas cooperativas no município, 
aproximadamente 5, voltadas a atividade agrícola de vários cultivos.  

Apesar da importância das lavouras, a pecuária reafirma sua importância por meio da 
quantidade de braquiarias (pastagem plantada) existente nas propriedades rurais. 

Com relação a estrutura fundiária, observa-se que há significativa concentração de terra. 
Por isso na região há planos para implantação de assentamentos estabelecidos pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), mas nenhum no interior da 
APA do Rio Batalha. 

A 

C D 

B 
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Figura 4.104 – Caracterização Fundiária, Município de Bauru, 2000 – 2016 

  

 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Os programas do governo federal existente no município, voltados ao fomento do setor 
primário são o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa Aquisição de 
Alimentos (PAA). 

O programa municipal, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SAGRA) de 
Bauru, denominado de Programa Conservador das Águas Bacia do Rio Batalha visa o 
incentivo financeiro aos proprietários rurais que atenderem as intervenções propostas pela 
SAGRA para a recuperação e conservação das águas nos afluentes do Rio Batalha. 

Tal incentivo ocorre por meio de compensações ambientais realizadas por outros produtores 
rurais que precisam regularizar o déficit de APPs na própria propriedade e que possuem 
Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). As áreas prioritárias para esta compensação são 
na Bacia do Alto Batalha. Deste modo é possível fomentar o cercamento, reflorestamento e 
terracionamento do solo no interior da UC.  

Além do programa, os técnicos da secretaria realizam assistência técnica e financeira com 
produtor rural para a prática desta conservação de áreas, da água (mananciais e 
nascentes), e manejo de conservação do solo, principalmente áreas de pastagem. 

Em busca de reduzir os impactos quanto a erosão e assoreamento devido à má 
conservação das estradas rurais, a SAGRA realiza ações de recuperação e conservação 
dessas estradas. 

No que se refere a presença de instituições representativas, o setor primário do município 
conta com muitas associações de produtores e também com o conselho municipal 
desenvolvimento rural, conselho municipal de meio ambiente e conselho de usuários de 
recursos hídricos. 
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4.3.1.5.2 – Setor Secundário 

O setor secundário é formado pelas atividades de construção civil, extrativa mineral, 
indústria de transformação e serviços industriais de utilidade pública, como limpeza urbana e 
saneamento básico. Caracteriza-se como o setor onde ocorre a transformação da matéria-
prima em produtos de consumo, ou em máquinas industriais. Além disso, integram 
ambientes de mercado com concorrência monopolística ou oligopólios, nos quais a 
diferenciação de produto permite a obtenção de maiores lucros, por isso é um setor com 
maior participação no PIB e significativa fonte de arrecadação de impostos. 

O setor secundário de Bauru é diversificado, desenvolvido e exportador, tendo 61 empresas 
com atividades no mercado externo (BAURU, 2017). 

A indústria de transformação e a construção civil são as mais representativas no setor 
(Figura 4.105). As empresas de grande porte mais representativas são Plasútil (plástico), 
Tilibra (papelaria), Tudor (baterias automotivas), Sukest (sucos). Ressalta-se que segundo a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Tilibra tem planos de expansão para 
o ramo de celulose, atividade esta já estabelecida no município. 

Figura 4.105 – Caracterização do Setor Secundário, Município de Bauru, 2017 

 

 
Fonte: MTE – Perfil do Município (2017). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A expressividade da construção civil está associada a construção de unidades residenciais. 
Segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo (SECOVI/SP), entre janeiro de 2014 e 
dezembro de 2016, foram lançadas 5.937 unidades residenciais e 3.475 vendidas.  

O Secovi analisa que o volume de venda do mercado imobiliário de Bauru é sadio, o que 
ocasiona força de atração para esses empreendimentos. A demanda é significativa devido 
ao cenário da redução da taxa básica de juros, o aumento do limite de financiamento pelo 
FGTS e as recentes medidas de ampliação do atendimento da demanda do programa Minha 
Casa, Minha Vida. 
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Como reflexo do mercado aquecido há diversas empresas do setor com interesse em 
investir no município, e entre os microempreendedores individuais cadastrados em Bauru, a 
maior expressividade está na construção civil. 

Porém este segmento tem encontrado entraves para sua expansão no município, segundo 
alguns atores entrevistados durante o levantamento de dados primários, o principal deles é 
a legislação ambiental atual, mas especificamente relacionada a APA Rio Batalha, principal 
alvo dos projetos de loteamento.  

O próprio Secovi, nas análises oficiais do setor, apontou que em 2015 não houve projetos de 
loteamentos aprovados pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do 
Estado de São Paulo (Graprohab) em Bauru, contra 127 lotes programados em Agudos e 
100 unidades previstas em Piratininga. Esta problemática de áreas para construção tem 
inflacionado os valores do metro quadrado no município  

Há inclusive um condomínio no interior da APA que está atualmente com as obras 
embargadas. Ressalta-se que nesta área há 3 nascentes próximas.  

Além do segmento da construção civil, Bauru é procurado também por outros setores 
industriais para investimentos. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, há a previsão da chegada de duas fábricas que vão gerar entre 70 a 80 postos 
de trabalho no primeiro ano de implantação. Sendo que um dos empreendimentos é 
indústria e o outro serviço.  

Investimentos internacionais também demonstram interesse, como a procura que tem 
havido por empresários chineses. Mais a falta de área, de terrenos para a instalação dos 
empreendimentos tem sido um obstáculo.  

O município possui 4 distritos industriais, dois mini distritos e um quinto distrito em 
implantação (BAURU, 2017). Estão localizados na bacia do Rio Bauru, na APA Água Parada 
e no meio rural. 

Nos distritos há tanto fabricas e indústrias quanto comércios varejista e atacadista, esta 
interação espacial entre o setor secundário e terciário evidencia a interdependência que 
existe entre ambos, principalmente os serviços em relação à indústria. 

O município também aprese política de fomento no setor por meio de investimento em 
inovação, ciência e tecnologia em parceria com a UNESP. Está em processo de elaboração 
a lei de inovação municipal com vista a buscar recursos para investir, e ainda, faz parte do 
planejamento a construção de centro de capacitação e treinamento para o setor.  

A inovação é uma variável relevante na agregação do valor no processo produtivo de uma 
mercadoria. Por isso, o investimento em ciência e tecnologia para as atividades econômicas 
são necessários, pois possibilita aumento da produtividade, diversificação da produção, 
obtenção de know-how, abertura de novos mercados, entre outros fatores. 

Deste a Figura 4.106 exibe o nível de intensidade tecnológica do setor da indústria de 
transformação do município de Bauru com base na classificação da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que agrupa os setores em quatro 
categorias: alta, média-alta, média-baixa e baixa (IPEA, 2014). 

Pouca mais da metade das indústrias de transformação no município apresentam processos 
produtivos de baixa tecnologia. Estas indústrias são: madeira, mobiliário, papel, papelão e 
gráfica, têxtil, calçados e produtos alimentícios. Por outro lado, a presença de indústrias com 
processos de produção intensivos em alta tecnologia, evidencia a dinamização do setor, 
mesmo que este grupo seja menos representativo em termos percentuais. Dentre eles 
estão: material elétrico e de comunicações, química e produtos farmacêuticos.  
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Figura 4.106 – Intensidade Tecnológica do Setor Secundário, Município de Bauru, 2017 

 
Fonte: MTE – Perfil do Município (2017). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

4.3.1.5.3 – Setor Terciário 

O setor terciário corresponde às atividades de comércio e a diversa gama de serviços 
existentes na economia, como educação, saúde, hotelaria, pequenos reparos de bens 
duráveis, e etc. (GAY; KOHLER, 2013). 

O setor apresenta uma capacidade variada de agregação de valor aos produtos intangíveis 
produzidos, serviços que envolvem algum tipo de tecnologia agregam valor à atividade, já os 
serviços que apresentam baixo valor agregado, são aqueles intensivos em mão-de-obra não 
qualificada.  

Historicamente a atividade de comércio em Bauru está presente desde sua criação, 
potencializado pela chegada das estradas de ferro, ou seja, o segmento se consolidou 
juntamente com as fazendas de café e com o transporte ferroviário. 

Atualmente é o setor com maior participação na formação do PIB municipal e também o que 
mais absorve a mão de obra local, sendo também a principal fonte de arrecadação do poder 
público. Está intimamente ligado às indústrias no município, sendo estas seu principal 
demandante.  

Nos serviços há um número expressivo de microempreendedores individuais, 
aproximadamente 23.000 cadastrados, que atuam nas áreas de estética, beleza, 
alimentação e cadeia de recuperação de crédito com escritórios de advocacia voltados ao 
segmento, o qual tem crescido expressivamente. 

Devido a sua representatividade o setor possui diversas entidades representativas como a 
Associação Comercial e Industriai de Bauru (ACIB), Sindicato do Comércio, Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes 
e Bares de Bauru e região (SECHORBS).  

Dentre os segmentos do setor, os comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, 
serviços técnicos e os serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, 
redação, representam juntos 64%.  

Tal representatividade está associada com a caracterização do setor secundário, com 
expressividade da construção civil, traduzida no mercado imobiliário, e a rede hoteleira e de 
alimentação para o turismo de negócios, educação e saúde.  
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Figura 4.107 – Caracterização do Setor Terciário, Município de Bauru, 2017 

  
Fonte: MTE – Perfil do Município (2017). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Em Bauru a atividade turística está associada principalmente às atividades econômicas, e 
em menor grau às necessidades de atendimentos especializados em saúde e o fluxo de 
universitários e parentes dos mesmos na cidade. 

Segundo a Pesquisa da Demanda Turística realizada entre Abril e Setembro de 2017, 61% 
dos entrevistados vem a Bauru a negócios e/ou a trabalho (Bauru, 2017). 

No entanto há um forte interesse do poder público em expandir o turismo em Bauru, para 
além dessas modalidades. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico esclareceu que as 
atrações e pontos turísticos da cidade ainda estão em fase de análise. E ressalta que há 
uma infraestrutura que já permite a ampliação deste segmento, como aeroporto, rodoviária, 
cadeia hoteleira, alimentação, teatro, entre outras atrações. Existe o desejo de inserir Bauru 
como região de turismo, tanto que atualmente o município é responsável pela região 
turística denominada coração paulista.  

A região turística coração paulista, foi uma segmentação e identificação feita pelo Mapa do 
Turismo Brasileiro desenvolvido pelo Ministério do Turismo. A região é composta por 11 
municípios e o objetivo é que juntos eles possam desenvolver a região turisticamente.  

Como representante Bauru é responsável por realizar feiras regionais e outros eventos para 
impulsionar a atividade na região. Hoje já existem turistas oriundos da capital de São Paulo 
que chegam à cidade para participar do carnaval, pois há sambódromo no município.  

Impulsionar, em conjunto, a atividade turística na região é uma estratégia econômica que 
garante diversidade nas atrações e permite que a região como um todo a atraia uma 
variedade de turistas de diferentes perfis. 

Isto é relevante, pois, segundo alguns atores entrevistados, Bauru não tenha belezas 
cênicas suficientes para serem exploradas, principalmente voltadas ao ecoturismo, porque 
os municípios vizinhos como Piratininga, Pederneiras, Brotas, Água Bonita, Jaú e Avaí já 
possuem este segmento bem desenvolvido com águas termais e outras atividades de 
turismo rural e ecoturismo. Desta forma, poderia se criar o interesse pelo local unindo-se a 
região como um todo. 

Por outro lado, alguns atores acreditam que Bauru tem potencial, pois há fazendas e sítios 
na área rural, pontos de beleza cênica no Rio Batalha, além do jardim zoológico, horto 
florestal, jardim botânico. Acrescentam que deve haver, no entanto, a educação ambiental 
integrada para que esta atividade promova também a conservação. Ressalta-se que já 
existe um grupo de pedalada que chega a agregar aproximadamente 5.000 pessoas. 

Além do turismo vinculado à natureza, Bauru também possui uma rica herança histórica com 
diversos patrimônios históricos culturais relevantes, como a Maria Fumaça que possui 84 
anos e a Secretaria de Cultura tem o desejo de reativá-la para realizar passeios de curta 
duração, bem como também estações antigas e trens e casarões da época das fazendas de 
café. 
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Observa-se que em Bauru, atualmente o turismo é restrito as modalidades já mencionadas, 
e por isso há a necessidade de expandir e explorar melhor este segmento. Em primeiro 
momento o ecoturismo não é a modalidade com maior potencial, pois não há infraestrutura e 
nem recursos humanos. Porém este segmento é visto como estratégico para ser introduzido 
na APA Rio Batalha, pois estas atividades tendem a ser eficientes na conservação e 
obtenção de recursos para aplicação neste setor. Além disso, alguns patrimônios histórico-
culturais estão muito próximos da APA do Rio Batalha, como é o caso do Casarão existente 
no Distrito de Tibiriçá. 

Deste modo existe a necessidade de avaliar com outros olhos o investimento no turismo 
rural e ecoturismo da região, investir em infraestrutura, recursos humanos, e atividades 
como café colonial em pousadas rurais, tudo isso alinhado com a educação ambiental. 

Um dos fatores que já potencializariam este segmento é a economia criativa que já tem sido 
muito impulsionada no município, por meio de investimentos públicos por parte da 
SEDECOM. 

A Economia Criativa é um novo paradigma mundial, na qual o conhecimento, a cultura, e a 
criatividade são fundamentais para a competitividade dos negócios, tendo assim como 
principais insumos o intelecto, o talento individual, a cultura e a tecnologia (SEBRAE, 2012). 

A diferenciação deste setor está na produção de bens e principalmente de serviços, pois 
impulsiona o setor terciário, em fornecer aos demandantes algo que agrega valor mais pelo 
seu significado do que pelo custo da produção em si.  

O turismo é onde a economia criativa mais se sobressai. Por isso, a SEDECOM tem 
investido no segmento. Tanto que em 2016, foi iniciada a Feira de Economia Criativa que 
une artesanato, criatividade e alimentação artesanal, ocorre mensalmente em dois lugares: 
Na Praça da Copaíba e na Praça do Avião. O evento se consolidou e conta com um grupo 
de 32 integrantes ativos e formalizados como Micro Empreendedores Individuais (MEI). 

Aliar o turismo verde, a economia criativa e a conservação, pode ser uma estratégia 
econômica e social para a APA Rio Batalha que pode surtir como efeito o maior engajamento 
da população local quanto a existência e manutenção da UC.  

Por fim, cabe registrar que como entidade representativa o setor de turismo de Bauru possui 
o Conselho Municipal de Turismo e a SEDECOM já elaborou o Plano Diretor de Turismo e o 
Inventário de Oferta Turística do município, instrumentos importantes de informação do 
setor. 

4.3.1.6 – Conjuntura Ambiental do Município 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bauru aponta que existem muitas instituições, 
organizações não governamentais e conselhos municipais na área de meio ambiente, como 
o Conselho Municipal de Defesa e Proteção do Meio Ambiente (CONDEMA), Fórum Pró-
Batalha, Apecatu, Instituto Soma, Fruto Urbano, Associação de Recuperação Florestal e 
Ecológica da Região de Bauru (ACIFLORA), Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos 
Animais (COMUPDA).  

Além da atuação dessas instituições, o município possui 05 Ecopontos e 01 Ecoverde para 
atender a população no que se refere ao descarte adequado dos resíduos sólidos. Os 
Ecopontos recebem resíduos da construção civil em pequenas quantidades, além de 
eletrônicos, lâmpadas, madeira e recicláveis. Nos Ecoverdes recebem resíduos verdes 
secos, ou seja, restos de podas.  

Com relação à educação ambiental, Bauru possui o Plano Municipal de Educação 
Ambiental, porém ainda não implantado, por isso, atualmente, as ações voltadas a este 
tema são apenas atividades isoladas continuamente repetidas. 
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Dentre estas ações, o Zoológico e o Jardim Botânico Municipal são referências. Há 20 anos 
realizam visitações, palestras, trilhas, e cursos para professores e chegam a atender 
anualmente 6.000 estudantes ou grupos organizados. Os temas mais abordados são água, 
cerrado, meio ambiente e sustentabilidade. 

O Jardim Botânico de Bauru também executa alguns projetos, como o projeto floresta 
solidária que tem como objetivo encontrar pessoas e empresas que possuam propriedades 
particulares com remanescentes florestais e permitam o acesso e coleta dos recursos 
genéticos presentes nestas áreas. 

Outros projetos vinculados à secretaria são: arborizando nosso bairro e empresa boa praça, 
este último criado em 2006 visa incentivar pessoas físicas e jurídicas a adotarem praças de 
lazer, esportivas, viadutos, pontes e áreas verdes em geral. Os adotantes realizam a 
manutenção e o plantio de mudas, de acordo com as necessidades e possibilidades do 
local. Em contrapartida, podem divulgar o nome da empresa, com a inserção de placas. 

Há também a Semana Integrada do Meio Ambiente (SIMAB) na qual, instituições se unem 
para realizar atividades de educação ambiental, e ainda, oportuniza a troca de experiências 
sobre as ações executadas separadamente por cada instituição.  

Mas mesmo com muitas ações de educação ambiental, o município possui vários problemas 
ambientais que foram mencionados pelos atores entrevistados como desigualdade na 
arborização urbana, má destinação dos resíduos sólidos, degradação por parte dos 
municípios vizinhos que atingem Bauru, entre outros. 

Assim, com base nestes problemas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirma ser 
necessário um programa de educação ambiental que aborde assuntos como descarte 
ambientalmente adequado do resíduo, importância da arborização urbana, 
corresponsabilidade do cidadão e sentimento de pertencimento. 

Outros locais onde podem ser realizadas estas ações, além do zoológico e jardim botânico, 
são: Centro de Educação Ambiental Batalha, sede do DAE e a estação de tratamento de 
esgoto. 

Não existe atualmente em Bauru programas estaduais na área de meio ambiente, a 
secretaria tem pleiteado o Programa Estadual de Castração, o Projeto Salas Verdes e o 
Programa Estadual Verde Azul que classifica os municípios verdes, por meio do 
cumprimento de 10 diretrizes que quando alcançadas, o município recebe a certificação.  

Além do Plano Municipal de Educação Ambiental, Bauru se destaca por possuir o Plano 
Municipal do Cerrado e da Mata Atlântica.  

4.3.1.7 – Uso e Ocupação do Solo e Tendências de Crescimento 

Bauru foi um município com rápida urbanização em comparação com outros municípios 
brasileiros. Esta urbanização ocorreu de forma desordenada como consequência dos 
processos sociais e econômicos da construção das estradas de ferro e o crescimento do 
comércio (Bauru, 2006). 

Esta urbanização modificou a ocupação do solo do município e se caracterizou como 
predatória e socialmente desigual, dado que os preços dos terrenos era o fato segregador 
do perfil de famílias que residiam mais ao centro da cidade, e aqueles que se estabeleceram 
em zonas periféricas. Desta forma foi estabelecida uma segregação espacial, ou seja, alta 
renda localizada no centro urbano e baixa renda nas áreas mais afastadas. Cabe ressaltar, 
que esta caracterização não é exclusiva da cidade de Bauru, sendo observada em muitas 
cidades brasileiras (Bauru, 2006). 
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O estabelecimento desses loteamentos em áreas mais afastada do centro de Bauru causou 
diversos impactos sociais e ambientais, pois sem a infraestrutura necessária, houve erosão, 
pontos de alagamentos, assoreamento dos córregos, poluição devido à má destinação de 
resíduos sólidos, precariedade do esgotamento sanitário entre outros fatores (Bauru, 2006). 

Essa organização espacial desordenada contribui para que haja um número significativo de 
glebas (lotes) vazias na área urbana, cerca de 40% do total de lançamento do IPTU. Estas 
áreas têm sido utilizadas para depósito de resíduos e criação de gado. Além disso, tem 
forçado a expansão do perímetro urbano e encarecido o planejamento da cidade, quanto a 
necessidade de atendimento de infraestrutura como transporte, saneamento, coleta de 
resíduos entre outros serviços necessários (Bauru, 2006). 

Segundo dados do diagnóstico elaborado para a construção do Plano Diretor, em 2006, 
Bauru possuía na área urbana, 22 favelas, com aproximadamente 3.000 barracos, 
localizados em áreas verdes e Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Com vista a contornar as consequências desta urbanização, Bauru estabeleceu a Lei 
Municipal nº 2.339/1982 impôs regras ao parcelamento do solo, com exigência de reserva 
de áreas verdes e institucionais, assim como implantação de infraestrutura, melhorando a 
condição dos novos empreendimentos (Bauru, 2006). 

E ainda, no Plano Diretor de 1996 foram criadas as Áreas de Proteção Ambiental (APA), 
com restrições quanto à ocupação das áreas mais fragilizadas, como encostas e nascentes 
(Bauru, 2006).  

Em relação à área rural, esta foi ocupada pela cultura cafeeira no final do século XIX, 
período em que São Paulo era o maior produtor e o Brasil líder no mercado mundial. A 
atividade demandava mão de obra, estrutura física nas propriedades e grandes áreas para 
lavoura (Bauru, 2006). 

Porém após a crise de 1929 que afetou o mercado de café, a baixa produtividade das 
lavouras, e o êxodo rural provocado pela urbanização culminaram no declínio da cultura, 
que em meados do século XX foi substituído pela pastagem extensiva (Bauru, 2006). 

Na década de 70 a cultura do abacaxi no município foi representativa e relevante 
economicamente, mas que devido à necessidade de renovação constante das áreas 
plantadas, também teve o seu declínio (Bauru, 2006). 

Esses foram os dois períodos importantes do setor primário do município. Atualmente há 
outras iniciativas de proprietários rurais na utilização e rentabilidade das terras agrícolas, 
como pecuária bovina, silvicultura, piscicultura, avicultura, apicultura, suinocultura, 
ovinocultura, hortaliças e diversos outros produtos agrícolas (Bauru, 2006). 

Nos dias de hoje, o principal problema existente na área rural é o prejuízo ambiental 
causado pela má conservação das estradas rurais, aliado à falta de mata ciliar, manejo 
inadequado do solo e os impactos da pecuária associado à contaminação das águas. Estes 
têm sido os maiores responsáveis pela degradação dos recursos hídricos, sendo que a área 
rural é a maior produtora deste recurso. 

A Figura 4.108 exibe o macrozoneamento do município de Bauru definido no Plano Diretor, 
documento que foi elaborado forma participativa junto a população bauruense e 
estabelecido por meio da Lei Municipal n° 5.631/2008 que instituiu o Plano Diretor 
Participativo do Município de Bauru. 

O macrozoneamento divide o território municipal em duas macrozonas, a rural subdividida 
em 4 zonas, e a urbana subdividida em 13 zonas. 
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Figura 4.108 – Macrozoneamento do Plano Diretor do Município de Bauru, 2018 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru (2006). 

A expansão urbana não controlada está direcionada para a parte sul do município, sentido 
municípios de Agudos e Piratininga. Esta expansão pode ser verificada por maio das zonas 
periurbanas localizadas na área rural. 

As zonas periurbanas são áreas localizadas para além dos subúrbios, onde as atividades 
rurais e urbanas se misturam, dificultando a determinação dos limites físicos e sociais do 
espaço urbano e do rural. É o resultado de uma ocupação dispersa do povoamento urbano 
no meio rural. 

Em relação às atividades econômicas, o município tem projetado a expansão dos distritos 
indústrias na direção contrária à expansão urbana, ou seja, para o norte da cidade. 
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A APA Rio Batalha é impactada por estas duas modalidades de expansão, tanto de 
residências quanto de indústrias, comércio e serviços, pois a Zona Periurbana 2 e uma parte 
da área de expansão do distrito industrial estão localizados no interior da UC.  

Posto isto, a tendência de crescimento observada no município está associada ao aumento 
de domicílios, pois segundo dados estatísticos já apresentados e as informações coletadas 
com os atores locais, Bauru tem experimentado um crescimento imobiliário significativo. 
Esta expansão tem exercido pressão sobre a APA Rio Batalha e sobre os recursos naturais, 
principalmente os recursos hídricos. 

Segundo entrevistados do DAE, existe a intenção de futuramente utilizar os recursos 
hídricos da APA Água Parada devido ao aumento da demanda oriunda da expansão urbana 
e aumento de unidades residenciais.  

Hoje, já existe projeto para a criação de mais um ponto de captação de água superficial, 
dista cerca de 22 quilômetros da captação atual, no rio Batalha, local que já faz divisa com o 
município de Avaí. 

Este novo ponto de captação será necessário também, devido à alteração que ocorrerá na 
outorga atual de uso da água. Atualmente a outorga da empresa permite o uso de 347 litros 
por segundo, mas a DAE utiliza 550 litros por segundo. A alteração irá reduzir o uso para 
200 litros por segundo, por isso a DAE já entrou com o processo de outra outorga para 
utilizar 350 litros por segundo, regularizando o volume de utilização atual. 

No item que expôs a realidade e a tendência demográfica do município foi constatado que 
Bauru não tem apresentado aumento populacional significativo, com taxas de incremento 
em queda após o ano 2.000. E ainda, a pirâmide etária exibiu alteração no formato 
evidenciando redução da taxa de natalidade. 

No entanto, apesar desta tendência de redução populacional o quantitativo de domicílios 
elevou-se significativamente entre os anos 1991 e 2010. A Figura 4.109 exibe a relação 
entre a quantidade de unidades residenciais e o quantitativo de moradores por unidade. 

Observa-se que o aumento de domicílios foi causado pelo aumento significativo de 
residências com até 3 moradores, contra uma redução expressiva de domicílios com 6 ou 
mais moradores .  

Esta alteração está associada às transformações nos padrões de nupcialidade e família, dos 
arranjos domiciliares e de coabitação, frutos de um emaranhado de variáveis que afetaram 
diretamente a evolução demográfica do município, mas também do país, pois se trata de 
uma tendência nacional.  
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Figura 4.109 – Quantidade de Domicílios Total, por Quantidade de Moradores, Variação do 
Quantitativo de Domicílios por Número de Moradores, 1991 – 2010 

  

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Segundo Alves e Cavenaghi (2012) fatores que alteraram a dinâmica demográfica e o 
padrão de formação familiar brasileiros foram os seguintes: 

 Reversão do Fluxo Intergeracional de Riqueza: Na qual a geração de filhos 

passou a apresentar aumento de custo e redução de benefícios, dado que os 
filhos deixaram de ser um “seguro” para os pais que passaram a contar com o 
sistema público e privado de proteção social e previdência; 

 Variados Métodos Contraceptivo Adotados: Na ultima década a promoção da 
educação sexual e a divulgação de variados métodos contraceptivos, bem 
como também o maior acesso a eles por parte da população tem contribuído 
para dissociar a relação sexual da reprodução. Além disso, tem crescido o 
numero de mulheres que realizam laqueadura tubária e o número de homens 
que fazem vasectomia; 

 Fecundidade Envelhecida: Adiamento da geração do primeiro filho devido ao 
nível educacional e nível de renda da população feminina, quanto maior estes 
níveis, mas tarde estas mulheres tendem a ser mãe. Este quadro está mais 
associado à população feminina da classe social média-alta.  

Desta forma, ao considerar a realidade socioeconômica de Bauru na qual o nível de renda e 
educação da população são elevados, em comparação a outros municípios, ou até mesma a 
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tendência estadual. Conclui-se que, apesar da redução populacional há uma tendência de 
aumento de unidades domiciliares devido as alterações demográficas.  

Este crescimento tem direcionado a ocupação para a APA Rio Batalha, sendo atualmente a 
UC com maior pressão de expansão da ocupação urbana.  

No entanto cabe ressaltar que esta tendência de crescimento de unidades domiciliares, não 
será permanente a longo prazo, pois o baixo crescimento demográfico também atingirá esta 
tendência.  

Mas no período atual, no curto e médio prazo, Bauru tem vivido uma segunda expansão 
desordenada marcada pelo forte crescimento do mercado mobiliário e da construção civil, 
associado a um movimento de residentes urbanos em busca de melhorias na qualidade de 
vida no meio rural, sem serem, no entanto, residentes com características rurais.  

As os mapas de ocupação expostos nas Figuras 4.110 e 4.111 exibem a evolução da 
ocupação do território por meio da comparação entre os anos 1985 e 2018. As imagens 
permitem visualizar a direção da expansão da ocupação tanto da área rural quanto da área 
urbana e testificam as análises já apresentadas. 
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Figura 4.110 – Ocupação Territorial do Município de Bauru, 1985 

 
Fonte: Imagem Landsat 5 TM Resolução: 30 mt (1985). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 
(2018). 
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Figura 4.111 – Ocupação Territorial do Município de Bauru, 2018 

 
Fonte: Imagem Landsat 8 OLI Resolução: 15 mt (2018). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 
(2018). 
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4.3.1.8 – Caracterização das Instituições com Relação Direta ou Indireta na APA Rio Batalha 

Durante o levantamento de campo foram ouvidas as instituições da sociedade civil que 
possuem alguma relação direta ou indireta com a APA, seja vinculo de execução de 
atividades na área, conhecimento sobre a realidade ou até mesmo interesses. Desse modo 
a Tabela 4.50 exibe de forma resumida a caracterização geral destas instituições. Maiores 
detalhamentos são feitos posteriormente.  

4.3.1.8.1 – Fórum Pró-Batalha 

O Fórum Pró-Batalha é uma organização não governamental (ONG) que surgiu da iniciativa 
de todas as instituições locais da área ambiental como mais uma alternativa de busca de 
recursos junto ao poder público.  

O estado de São Paulo é composto por 23 unidades gerenciamento de recursos hídricos 
(UGRHI) (bacias). O município de Bauru pertence a duas dessas unidades, Comitê Tietê – 
Batalha e Comitê Tietê – Jacaré. A instituição junto aos comitês capta recurso no Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e usa para financiar projetos de preservação e 
proteção das águas, como a recuperação de áreas de preservação permanente (APP).  

Desta forma, a ONG atua por meio da seleção de pequenos ou grandes proprietários rurais, 
conforme o potencial da área, para realizar gratuitamente a recuperação da área de APP. 
Esta atividade ocorre antes do ponto de captação de água da DAE, desse modo à instituição 
trabalha no eixo: Agudos, Bauru, Piratininga com foco na APA Rio Batalha. O Fórum já 
executou até os dias de hoje 14 projetos, e ainda, realiza de forma pontual palestras de 
educação ambiental na área urbana. 

A ONG já executou projetos de reflorestamentos em 2015, 2016 e 2017. Atualmente possui 
3 projetos: reflorestamento de 60 hectares, recuperação de mata ciliar e recuperação de 
nascentes, além de prestar assistência técnica para os beneficiários. Todas as ações serão 
feitas na APA do Rio Batalha.  

As principais dificuldades encontradas são: falta de sede própria, falta de recurso para ter 
profissional administrativo e a recusa de alguns proprietários em realizar a recuperação da 
APP. 

Um das soluções apontadas pelo entrevistado, para potencializar o trabalho de recuperação 
de mata ciliar, seria plantar um incentivo financeiro para pecuaristas cederam áreas para 
recuperação.  
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Tabela 4.50 – Caracterização Geral das Instituições que Possuem Relação Direta/ Indireta com a APA Rio Batalha, 2018 

NOME DA 
INSTITUIÇÃO 

ANO DE 
FUNDAÇÃO 

ASSOCIADOS PERFIL DO PUBLICO ALVO OBJETIVO 

Fórum Pró Batalha 1996 
14 (diretoria, presidente, vice-
presidente e tesoureiros) 

Produtores rurais e população urbana 
Captar recursos para a execução de projeto de 
preservação e proteção das águas 

ACIFLORA 1989 
11 (diretoria, secretaria, 
agrônoma) 

Empresas consumidoras de matéria 
prima florestal 

Produção de mudas para recuperação de áreas 
degradadas e regeneração 

STER de Bauru – 
Avaí - Arealva 

2000 
5 funcionários e 800 
associados 

Agricultores familiares, trabalhadores e 
empregados de propriedades rurais 

Representar a classe dos pequenos agricultores 
familiares, trabalhadores e empregados do campo.  

APECATU 
Não 

formalizado 
53 pessoas Sociedade civil em geral Promover a limpeza da cidade e sua conservação 

Instituto SOMA 2005 
39 pessoas (4 diretores, 8 
funcionários, 27 prestadores 
de serviços pessoa jurídica) 

Prestação de serviço para a gestão 
pública  

Tem como objetivo promover o desenvolvimento 
econômico e social e o combate à pobreza. 

ASSENAG 1964 
Aproximadamente 500 
profissionais associados e 6 
funcionários lotados na sede 

Engenheiros, arquitetos e agrônomos 
representação dos interesses dos profissionais, 
engenheiros, arquitetos e agrônomos e promover o 
aprimoramento técnico 

Associação Clube 
de Campo Rio 
Batalha 

2015 63 associados Moradores do Loteamento Boa Vista Representar os interesses dos moradores 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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4.3.1.8.2 – Aciflora 

Decreto nº 52.762/2008 dispõe sobre a reposição florestal no Estado de São Paulo. 
Segundo este decreto as empresas e indústrias consumidoras de matéria prima florestal tem 
a obrigação de contribuir com recursos financeiros para a produção de mudas para uso na 
reposição, recuperação e regeneração florestal.  

A Associação de Recuperação Florestal e Ecológica da Região de Bauru é a entidade 
receptora desses recursos que os utiliza para produção de mudas nativas e exóticas (pinus 
e eucalipto), mudas para arborização urbana e arbustos.  

As mudas são doadas a pequenos e médios produtores de Bauru e região que precisam ou 
tem interesse em realizar os plantios, os custos da atividade é por conta do proprietário. 
Além disso, a ACIFLORA faz o acompanhamento técnico e fiscalização.  

O primeiro diretor da entidade era dono de madeireira e iniciou o viveiro com o objetivo de 
atender a demanda por mudas. Atualmente a Associação já possibilitou a recuperação de 
diversas áreas inclusive no interior da APA. 

As principais dificuldades enfrentadas estão associadas a falta de recursos humanos e 
financeiros e a divergências entre o que foi estabelecido em lei e as necessidades reais da 
região.  

4.3.1.8.3 – Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais (STER) de Bauru – Avaí – 
Arealva 

O STER possui uma representação relevante na região, atende três municípios Bauru, Avaí 
e Arealva. Para a formação do sindicato o grupo realizou um curso de capacitação na área. 

4.3.1.8.4 – Apecatu 

A APECATU é uma palavra da língua indígena Tupi que significa o bom caminho e se 
resume a um grupo de pessoas da sociedade civil insatisfeitas com a má disposição dos 
resíduos sólidos na cidade, principalmente com a destinação em logradouros, terrenos 
baldios, terrenos rurais e estradas. Atualmente o grupo encontra-se em processo de 
regularização. 

A iniciativa começou com 3 pessoas que resolveram organizar mutirões voluntários de 
limpeza iniciando por trilhas na cidade e na área rural. Além disso, começaram a orientar as 
pessoas quanto à importância da destinação correta dos resíduos, por meio de promoção de 
aulas com escoteiros e educação ambiental em escolas sobre resíduos sólidos. 

Os mutirões ocorrem uma vez por mês, são coletas de resíduos na área rural. Pois há 
destinação de resíduos de forma indiscriminada sem nenhum critério nesta área. Acredita-se 
que há ineficiência na comunicação entre o poder público e a população, pois em Bauru 
existem Ecopontos para destinação de resíduos específicos.  

Até o momento já foram realizados 6 mutirões que resultaram na retirada de 17 caçambas 
de resíduos da natureza. No ultimo mutirão o evento alcançou o maior número de pessoas, 
120 participantes.  

Devido à expressividade do movimento, a APECATU conseguiu lixeiras gratuitas para a 
cidade para serem implantadas em todos os postes, com tamanho 4m x 2m feitas de aço e 
ferro. Estas lixeiras eram galões de tinta ou de manteiga usados, que estão sendo 
reaproveitados para esta função. Para área rural o grupo conseguiu lixeiras container, a 
EMDURB será a responsável por recolher os resíduos sólidos. Porém elas ainda não foram 
instaladas, pois esta doação está sendo analisada pela Prefeitura.  
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4.3.1.8.5 – Instituto SOMA 

O Instituto Soma é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) foi 
criada com o intuito de promover o desenvolvimento econômico e social e o combate à 
pobreza, por meio de projetos e ações que ofereçam oportunidades de desenvolvimento 
social. 

A sua origem advém do projeto estadual de orientação e capacitação dos municípios 
paulistas na lei de responsabilidade fiscal. Para a execução do projeto era necessário haver 
uma OSCIP, por isso o instituto foi criado para atender esta exigência.  

O instituto atua onde o município apresenta mais dificuldade em atuar. Trabalha em vários 
segmentos de desenvolvimento social e econômico, gestão, infraestrutura, gestão 
ambiental, planejamento urbano entre outros e realiza projetos em todo o país. Atualmente 
faz parte do Conselho de Desenvolvimento Regional no qual estão também presentes 
representantes do SEBRAE e de mais 40 municípios. 

Até hoje o SOMA já realizou projetos como planejamento territorial, geoprocessamento, 
desenvolvimento econômico, elaboração do plano de trabalho de interesse social, 
regularização fundiária de cinco núcleos de favelamento e dois processos de 
recadastramento imobiliário.  

4.3.1.8.6 – ASSENAG 

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (ASSENAG), possui 54 
anos de existência e é formalizada desde o início. O principal objetivo da organização é a 
representação dos interesses dos profissionais, engenheiros, arquitetos e agrônomos e 
promover o aprimoramento técnico por meio de cursos e capacitações. Realizam também 
eventos e ações de promoção de debates, atividades culturais, recreativas, sociais e 
técnicas.  

A organização é bastante representativa, atuante e possui significativa influencia nos órgãos 
e instituição tomadores de decisão do município. Possuem representantes em todos os 
conselhos municipais e se envolvem tecnicamente em todos os projetos da cidade e nos 
problemas existentes, intervém nas ações da Prefeitura por meio de orientação técnica, haja 
vista que, profissionais do setor públicos são filiados à instituição.  

As maiores conquistas da ASSENAG, até os dias de hoje, são as contribuições nos projetos 
de planejamento em tráfego urbano, a elaboração do projeto do ginásio de esportes e da 
praça para-esportiva de Bauru. 

4.3.1.8.7 – Associação Clube de Campo Rio Batalha 

Quando a associação surgiu, era denominada Associação de Moradores Mario Jorge José 
Neto, nome do proprietário da propriedade onde foram divididos os lotes. No processo de 
regularização, em 2015, o nome foi alterado para Associação Clube de Campo Rio Batalha.  

Atualmente possui 63 associados e todos pagam a taxa condominial. A associação não 
possui funcionários e nem mesmo sede própria, mas tem uma diretoria formada.  

As principais conquistas obtidas por meio da associação foram a aquisição de uma nova 
caixa d’agua, regularização da associação, construção de um novo poço artesiano, 
infraestrutura de energia elétrica, e o melhoramento do acesso ao condomínio.  

As principais demandas no momento são: melhoria das estradas, pois no período chuvoso 
há dificuldades para trefegar, redução da erosão, e o melhoramento da infraestrutura de 
energia elétrica que ainda não abastece a todos.  
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4.3.2 – Diagnóstico Socioeconômico da APA Rio Batalha 

4.3.2.1 – Histórico de ocupação da APA Rio Batalha 

O histórico de ocupação do território da APA tem relação direta com o histórico de ocupação 
do município, e manifesta, até os dias de hoje, esta herança.  

O território da APA traz um contexto agropecuário fruto do período denominado de frente de 
expansão, na qual houve elevada migração para o estado de São Paulo, voltada a atividade 
agrícola. Juntamente a este contexto a “Lei de Terras” incentivou a aceleração dessa 
ocupação.  

Nesta fase as principais atividades econômicas praticadas eram agropecuárias de 
subsistência com criação de gado vacum e suíno, e cultivo de milho.  

A próxima fase de ocupação do município e também da região da APA, advém da chegada 
de grandes fazendeiros, cuja etapa de ocupação é denominada de frente pioneira. Estes 
fazendeiros se tornaram detentores de grandes propriedades, com objetivo de apropriação 
das terras para fins econômicos, mas especificamente para a cultura do café. 

O distrito de Tibiriçá foi considerado na análise, pois embora esteja localizada fora dos 
limites da APA, está muito próxima e concentra diversos moradores e proprietários de áreas 
rurais dentro da APA Rio Batalha, sendo áreas exploradas economicamente. Por isso, o 
histórico e demais informações referente a esta localidade tem sinergia direta com a 
Unidade de Conservação, sendo trabalhada ao longo do relatório devido a sua relevância 
socioeconômica.  

Como manifestação deste período, no interior da APA a comunidade de Tibiriçá, distrito 
municipal, com origem mais antiga do que a sede de Bauru. A área da comunidade era uma 
vila de trabalhadores que pertencia à fazenda de café Fazenda Divisa com 400 alqueires.  

O Casarão sede da fazenda foi construído em 1924 e ainda se encontra na comunidade. Os 
primeiros donos eram norte-americanos que venderam para a família Fraga. Posteriormente 
em 1936 a família Auade (descendência turca) adquiriu a propriedade. 

Próximo ao casarão há uma antiga estação ferroviária deste período que era utilizada como 
infraestrutura para escoamento da produção cafeeira que atualmente está sendo 
restaurada. 

A presença desta estação remota ao período da terceira fase de ocupação da região, 
quando Bauru se torna um dos mais importantes entroncamentos ferroviários da América do 
Sul. Contexto determinante para o processo de ocupação baseado no tripé: café – ferrovia – 
urbanização.  

Ao longo dos anos os lotes da propriedade Fazenda Divisa foram sendo dividido entre os 
filhos e as próximas gerações, bem como também doados. A formação da comunidade 
Tibiriçá, ocorreu a partir de uma doação de 5 alqueires de terras da fazenda no ano de 1915, 
feita pelos proprietários Antônio Gonçalves Fraga e Joaquim Rodrigues Fraga para a 
Irmandade de Misericórdia, mantenedora da Santa Casa de Bauru, que dividiu a área e 
vendeu os lotes. Os residentes são descendentes dos proprietários e também dos escravos 
que trabalhavam no plantio do café. 

Estórias e lendas sobre o casa sede da fazenda faz parte do cotidiano da população local, 
muitos residentes acreditam que o local é assombrado e evitam se aproximar. Entre as 
lendas existentes a mais popular é a presença de uma noiva que faleceu no dia do 
casamento, que circula tanto nas ruas da comunidade como reside no casarão. 

Atualmente o Casarão possui 18 alqueires de terra e 2 alqueires de construção, é tombado 
como patrimônio histórico municipal. 
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Foto 4.31 – Registros Fotográficos do Casarão e da Estação Ferroviária, 2018 

  

  

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O período do café e da ferrovia gerou força de atração de mão de obra, indústria, comércio 
e serviços. Desse modo a cafeicultura trouxe diversas infraestruturas como eletricidade, 
comunicação, transportes, calçamento das ruas, e outras necessidades.  

Como reflexo, além do distrito de Tibiriçá, no parte sul da APA, há a comunidade Águas 
Virtuosas com ocupações desde a década de 1950. 

O nome da comunidade tem origem em um clube que era denominado de Águas Virtuosas e 
ficava próximo ao local, que funcionou entre nas décadas 1950 e 1980. Muitas famílias 
frequentavam o lugar devido à formação de piscinas naturais oriundas de minas d’águas. A 
crença na época era que as águas eram medicinais. 
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Neste mesmo período, mais precisamente em 1966, devido a atratividade do local, o 
proprietário das áreas da comunidade, com vista a explorar pelo viés imobiliário dividiu a 
propriedade em 1.000 lotes de 15 por 50 metros. Porém o crescimento da comunidade tem 
ocorrido apenas nos últimos 5 cinco anos. Atualmente o clube está abandonado, há apenas 
criação de porco e gado nas suas instalações. 

Verifica-se desta forma que o processo de ocupação no interior da APA tem se desenvolvido 
seguindo as etapas históricas de ocupação observadas a nível municipal, e que se 
expressam pelos ambientes rurais e pelos núcleos residenciais informais existentes em seu 
interior, pois refletem o processo agropecuário, com forte presença da cafeicultura, motor da 
ferrovia que impulsionou a urbanização. 

4.3.2.2 – Caracterização das Comunidades/Propriedades Localizadas no Interior da APA Rio 
Batalha 

A Área de Preservação Ambiental (APA) Municipal do Rio Batalha possui aproximadamente 
15.317 hectares o que representa cerca de 23% do território municipal de Bauru. 

Com vista a obter uma caracterização socioeconômica do interior da UC serão 
apresentados os dados estatísticos dos setores censitários – censo demográfico 2010 – 
localizados na unidade. Porém, o limite desses setores e o limite da APA não são idênticos, 
desta forma alguns setores estão totalmente inseridos na UC enquanto outros estão 
inseridos parcialmente.  

Por isso, para apresentação dos dados serão considerados os setores censitários que 
possuam mais de 50% da área dentro da APA de maneira a compensar quantitativos de 
população, residências e outros indicadores que estão geograficamente fora da UC. 

De maneira geral, a APA é composta por 47 setores censitários, entre aqueles que estão 
total ou parcialmente englobados. Dentre eles 5 (11%) são rurais e 42 são urbanos (89%), 
embora os setores urbanos sejam expressivos em quantidade, são menos significativos 
devido ao tamanho do território, conforme pode ser visualizado na Figura 4.112 

Foram considerados para apresentação dos dados 28 setores censitários, que possuem 
mais de 50% do seu território no interior da APA. Dentre eles há 3 rurais (11%) e 25 urbanos 
(89%). 

Nesta parcela estatística delimitada havia 4.963 domicílios e uma população total de 16.664 
pessoas (dados de 2010). A Figura 4.112 exibe os dados para caracterização geral da área 
no interior da APA.  
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Figura 4.112 – Pirâmide Etária e Renda Nominal Mensal dos Indivíduos de 10 anos ou mais de 
Idade, dos Setores Censitários do Interior da APA Rio Batalha, 2010 

  
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, setores censitários (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda. (2018).  

Em termos demográficos a população que residia em 2010 no interior da UC era 
majoritariamente jovem, o índice de envelhecimento desta população era de 30%, ou seja, 
os residentes acima de 60 anos representam 30% da população de crianças e adolescentes 
de 0 – 15 anos de idade. Porém, o formato da pirâmide aponta uma tendência de alteração 
da dinâmica demográfica, pois há o estreitamento da base e alargamento do centro. Cabe 
ressaltar que 95% da população residente com 5 anos ou mais de idade era alfabetizada.  

Em relação ao nível de renda, a maioria da população que residia na APA possuía 
rendimento entre 1 a 2 salários mínimos. Segundo Critério de Classificação Econômica 
(CCE) do Brasil esta população se caracteriza, entre os níveis A até E, como Classe C. A 
categoria Sem rendimento incluiu as pessoas que recebiam renda oriunda apenas de 
benefícios, como aposentados e pensionistas. É possível observar na Figura 4.113 os 
setores censitários do interior da APA. 

Ainda com relação a demografia, a Figura 4.114 apresenta a densidade demográfica da 
APA, a partir dos dados dos setores censitários (IBGE, 2010). Com esta figura é possível 
identificar a porção central da APA como sendo a de maior densidade demográfica, a 
exceção dos loteamentos urbanos. 
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Figura 4.113 – Setores Censitários do Interior da APA Rio Batalha, 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, setores censitários (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda. (2018).  
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Figura 4.114 – Densidade Demográfica da APA Rio Batalha, 2010 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, setores censitários (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 
Ltda. (2019).  
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A Figura 4.114 exibe a realidade do saneamento básico, em termos percentuais, de forma 
aglomerada, ou seja, todos os setores censitários. Os dados mostram que quase a 
totalidade das residências possui acesso a infraestrutura de saneamento básico adequado. 
Entretanto, há alguns setores que se destacam pelo quadro oposto.  

Figura 4.115 – Saneamento dos Setores Censitários do Interior da APA Rio Batalha, 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, setores censitários (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda. (2018) 

A falta de esgotamento sanitário adequado causa prejuízos ao solo e lençóis freáticos, bem 
como também é potencial poluidor dos poços artesianos e semi-artesianos dos moradores 
próximos. A Figura 4.115 exibe os setores censitários que se destacam por apresentar 
acesso precário a infraestrutura de saneamento básico. 

Figura 4.116 – Saneamento dos Setores Censitários do Interior da APA Rio Batalha, 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, setores censitários (2010). Adaptado por: STCP Engenharia de Projetos 

Ltda. (2018) 

4.3.2.2.1 – Tibiriçá 

Tibiriçá possui uma sede urbana, oriunda da doação feita, mas também faz parte da 
localidade diversas fazendas que compõe a área rural do distrito. 

As famílias do distrito são residentes há mais de 30 anos, e os novos moradores chegaram 
ao local devido a tranquilidade e segurança. Esta atração tem inclusive elevado os preços 
dos imóveis tanto para aluguel quando venda. A origem destes moradores é diversificada, 
vem de Bauru, São Paulo capital, Piratininga, Agudos e até de Santa Barbara do Oeste. 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

350600305000521 RURAL 14 0 0% 1 7% 13 93% 0 0% 2 14% 2 14% 11 79% 1 7%

350600305000522 URBANO 21 0 0% 8 38% 13 62% 0 0% 15 71% 12 57% 6 29% 1 5%

350600305000269 URBANO 226 194 86% 0 0% 32 14% 223 99% 2 1% 224 99% 2 1% 0 0%

350600305000449 URBANO 33 0 0% 33 100% 0 0% 2 6% 30 91% 33 100% 0 0% 0 0%

350600305000451 URBANO 72 1 1% 0 0% 70 97% 2 3% 59 82% 72 100% 0 0% 0 0%

350600305000452 URBANO 14 1 7% 2 14% 11 79% 1 7% 1 7% 14 100% 0 0% 0 0%

350600305000461 RURAL 138 3 2% 40 29% 95 69% 15 11% 117 85% 106 77% 26 19% 5 4%

350600305000462 RURAL 32 0 0% 26 81% 6 19% 3 9% 29 91% 11 34% 14 44% 7 22%

350600305000473 RURAL 13 0 0% 0 0% 13 100% 0 0% 13 100% 3 23% 7 54% 3 23%

350600310000003 RURAL 137 8 6% 6 4% 122 89% 38 28% 96 70% 73 53% 58 42% 6 4%
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Foto 4.32 – Infraestruturas Existentes no Distrito de Tibiriçá, 2018 

  

  
Legenda: (A): Centro Rural; (B): Agencia do Correio e ao lado, escritório local da Administração do Distrito; (C): 

Posto Policial; (D): Igreja Católica Matriz. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

O deslocamento diário dos moradores é realizado por meio de transporte público municipal, 
há uma linha que passa 12 vezes ao dia na comunidade, a cada 1hora e 40 minutos, bem 
como também transportes particulares, carro e moto. 

A infraestrutura de comunicação é composta por uma agencia de correio local, sinal de 
telefonia móvel da operadora Vivo, telefonia fixa, internet via rádio e sinal de televisão.  

A sede urbana possui uma praça central com infraestruturas de lazer como parquinho infantil 
e mesas para jogo como xadrez e uma igreja matriz.  

Na área de educação a infraestrutura disponível conta com uma creche, uma extensão da 
biblioteca pública e um estabelecimento escolar que atende a educação infantil até o ensino 
médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), Escola Estadual Major Fraga.  

Os residentes mais antigos possuem apenas o ensino fundamental incompleto e os mais 
novos concluem o ensino médio. Os moradores apontam que a qualidade do ensino é ruim 
e que os professores costumam faltar.  

A B 

C D 
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Foto 4.33 – Infraestruturas Educacional no Distrito de Tibiriçá, 2018 

  

 
Legenda: (A): Creche Municipal; (B): Biblioteca Pública; (C): Escola Estadual Major Fraga. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A origem da água consumida é oriunda de poço artesiano e sistema de armazenamento, 
tratamento e distribuição para as residências, a infraestrutura é administrada pela DAE. O 
esgotamento sanitário, na sede, é destinado para a rede geral, mas na área rural é 
destinado para fossas rudimentares.  

Os resíduos sólidos na área rural são queimados, pois não há serviço municipal de coleta, 
pois este atende apenas a sede urbana do distrito. Moradores afirmaram que é comum 
pessoas da sede urbana de Bauru destinarem os resíduos sólidos gerados, nas estradas 
próximas a comunidade. Além deste público, há os impactos dos visitantes que se deslocam 
para o local por motivo de lazer e festas, costumam deixar resíduos espalhados pelo local. 
Devido à má destinação dos resíduos em 2014 e 2016 houve surtos de dengue. 

Tibiriçá também conta cum subestação de energia elétrica, porém afirma que o serviço é 
instável na época das chuvas. 

A população tem acesso à saúde por meio do Posto de Saúde na comunidade, porém não 
há agente comunitário de saúde (ACS). Segundo os moradores, o maior problema do posto 
é a falta de espaço físico. 

A B 

C 
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Foto 4.34 – Posto de Saúde no Distrito de Tibiriçá, 2018 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

A ocupação dos residentes é diversificada, há agricultores, assalariados agrícolas, 
assalariados em outros segmentos econômicos, funcionários públicos, aposentados, 
pensionistas e mão de obra carcerária. E ainda, muitos dos assalariados trabalham na sede 
de Bauru, o que caracteriza o local como um distrito dormitório. 

Existe um presídio nas proximidades do distrito e alguns presos trabalham no comércio ou 
agricultura local. Tal situação causa controvérsias, pois há um quantitativo significativo de 
desempregados em Tibiriçá que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, pois 
concorrem com a mão de obra carcerária, mais barata para o contratante e incentivada pela 
Prefeitura.  

No setor agropecuário existe uso significativo de agrotóxicos e alguns proprietários precisam 
recuperar as suas áreas de APP. 

As opções de lazer para a população estão vinculadas a atividades rurais como pesca e 
festas como carnaval de rua e festas religiosas. O principal festejo da comunidade é a Festa 
da Nossa Senhora Aparecida que ocorre no dia 12 de outubro e atrai muitos visitantes, até 
mesmo de outros estados. Outro evento expressivo é o encontro de moto, motoclubes, que 
ocorre em maio e o dia da consciência negra no dia 20 de novembro.  

Apesar da diversidade de festas, esses eventos não geram receitas para o distrito, não há 
uma exploração econômica expressiva durante essas ocasiões. Além desses eventos que já 
são oportunidades turísticas, existem na comunidade um acampamento e ranchos para final 
de semana. 

A comunidade realiza há aproximadamente 20 anos, anualmente, a Descida do Rio Batalha. 
O evento ocorre sempre no segundo sábado do mês de janeiro e consiste em 97 barcos que 
descem o rio recolhendo todos os resíduos encontrados. A divisão dos participantes ocorre 
por equipes, em Tibiriçá há duas que são denominadas de Vadios e Piratas, e envolvem 
também outros municípios como Avaí, Reginópolis e Pirajuí. A Prefeitura participa do evento 
por meio da disponibilização de trator e caminhão para levar o barco até a jangada.  

4.3.2.2.2 – Águas Virtuosas 

A comunidade Águas Virtuosas está localizada no interior da APA Rio Batalha, possui 
aproximadamente 100 famílias residentes.  

O crescimento populacional significativo tem ocorrido nos últimos 5 cinco anos. Os motivos 
para atração local estão ligados ao tamanho dos terrenos, união da população local e 
tranquilidade e segurança existente, o que tem feito muitas famílias optarem por residir na 
comunidade ao invés da sede municipal.  
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Devido ao crescimento recente a maioria das famílias reside no local entre 5 a 10 anos, 
sendo que a residência anterior era a sede municipal de Bauru. 

Segundo os moradores, no local há 2 nascentes, porém uma está assoreada. Relatam que 
o Rio Batalha, que passa próximo a comunidade, possuía antigamente 6 metros de 
profundidade, nos dias atuais, tem locais que a água atinge apenas a canela.  

O saneamento básico existente é precário, o abastecimento de água é garantido através de 
poço/cacimba, artesiano e semi artesiano e não há nenhum tratamento, no entanto, 
moradores afirmam que é própria para consumo. 

O esgotamento sanitário é majoritariamente destinado as fossas sépticas. O DAE ou 
caminhão particular vem retirar os dejetos quando acionados. Apesar da organização, esta 
infraestrutura é vista pelos moradores como deficitária, pois não há estação de tratamento, e 
ainda, as fossas e poços são próximos um do outro devido à localização dos mesmos dos 
terrenos vizinhos. 

A destinação dos resíduos sólidos ocorre de forma variada, alguns moradores costumam 
queimar os resíduos, jogá-los no mato ou no rio. No entanto, a comunidade é atendida pelo 
serviço da Prefeitura de coleta de resíduos três vezes por semana, porém há dias em que o 
atendimento não ocorre.  

Entre os problemas relacionados com a infraestrutura local, a destinação do resíduo sólido é 
a mais preocupante. Segundo os residentes, o gado e os animais domésticos costumam 
espalhar os resíduos que são levados pela chuva até o Rio Batalha. 

Há também muita erosão das margens do rio e nas ruas da própria comunidade que não 
são asfaltadas. Nos períodos de chuva a erosão carrega uma quantidade de terra e 
resíduos sólidos significativa para o rio. 

Foto 4.35 – Condição das Ruas da Comunidade Águas Virtuosas, 2018 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Ressalta-se que a comunidade está próxima a represa de água e configura em uma 
aglomeração que pressiona o rio Batalha. 

A energia elétrica atende todos os moradores e é fornecida pela rede geral. 

Não há transporte público na comunidade fornecido pelo poder público local, os moradores 
costumam utilizar o transporte interurbano (de outra cidade) que possui tarifa mais elevada e 
transporte particular como carro e moto. 

A infraestrutura de comunicação consiste em sinal de telefonia móvel, telefonia fixa, internet 
via rádio e emissoras de televisão do canal aberto.  
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Não há estabelecimento escolar na comunidade, os estudantes precisam se deslocar até a 
sede municipal. Há transporte escolar que atende a comunidade tanto para alunos do 
ensino fundamental quanto para alunos do ensino médio. As famílias que precisam de 
creche buscam o serviço em Piratininga, município mais próximo.  

O nível de instrução dos residentes é heterogêneo, varia entre pessoas com ensino 
fundamental completo até nível superior.  

O acesso à infraestrutura de saúde ocorre do mesmo modo, as famílias precisam se 
deslocar até o município, pois não há posto de saúde ou agente comunitário de saúde 
(ACS) na comunidade. E ainda, a disponibilidade de médicos especialistas, segundo 
moradores, é aquém da necessidade existente. 

A ocupação das famílias também é bastante heterogênea, há agricultores, funcionários 
públicos, assalariados, comerciantes, empregadas domésticas, empresários, catadores de 
resíduos recicláveis, aposentados e pensionistas. 

Os agricultores locais utilizam a produção tanto para consumo quanto para venda, há 
grandes e pequenos proprietários. Os principais cultivos são mandioca, milho e horta, e a 
criação é voltada para galinha, gado e criação de cavalos (haras). 

Nas proximidades de Águas Virtuosas existe uma usina de asfalto que fabrica o produto com 
pó pedrisco, pedra e piche. A produção é destinada tanto para Bauru quanto para outros 
estados como Mato Grosso. 

Não há muitas opções de lazer, os moradores ainda têm costume de pescar, nadar e andar 
de barco no Rio Batalha. Há ainda chácaras na comunidade para aluguel durante o final de 
semana. Os residentes acreditam que o local possui potencial para ecoturismo.  

A Associação de Moradores de Águas Virtuosas está desativada aproximadamente 20 anos, 
porém há um grupo local que está tentando reativar a instituição para poder lutar pelos 
interesses da comunidade, junto ao poder público. 

4.3.2.2.3 – Estabelecimentos Rurais  

Na área rural localizada no interior da APA foram entrevistados proprietários rurais. Além 
destas informações, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais também forneceu algumas 
informações gerais sobre a área. 

Segundo o sindicato a área rural da APA é atendida por energia elétrica da rede geral, poço 
artesiano, semi-artesiano ou mina d’agua, todos sem tratamento. A maioria das 
propriedades tem esgotamento sanitário destinado à fossa negra, e os resíduos sólidos são 
queimados.  

A principal fonte de renda das famílias rurais da APA é a agropecuária. Há produtores rurais 
que além da atividade primária estão envolvidos com o mercado imobiliário, por meio da 
construção de condomínios de alto padrão, principalmente aqueles que residem na parte sul 
da UC próximo aos municípios Piratininga e Agudos.  

A mão de obra da área rural é oriunda das comunidades próximas, da sede urbana de Bauru 
e ainda dos municípios próximos.  

No caso das propriedades entrevistadas o esgotamento sanitário é destinado para fossa 
séptica e parte dos resíduos é queimada, principalmente plástico, tem áreas que existe 
serviço de coleta pública dos resíduos e há ainda quem os leva para a área urbana para 
correta destinação. 

Os proprietários entrevistados possuem as propriedades há mais de 50 anos e a motivação 
para permanência no local está associada à moradia e exploração econômica.  

Aqueles que se caracterizam como agricultores e/ou pecuaristas utilizam a propriedade para 
cultivos agrícolas como milho e pastagem para gado. A pecuária existente é destinada a 
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criação de gado bovino e suíno para corte, cuja carne é destinada para frigoríficos da região, 
e também comercialização de animais jovens para outros criadores por meio de leilão. 

Além desses, há a presença de diversos Haras no interior da APA. Estes proprietários 
destinam economicamente a propriedade para atividades de lazer, e prática do esporte 
hipismo, oferecendo também centros de treinamento para este público e comercialização de 
equinos.  

Tais informações são corroboradas pelos dados autodeclaratórios do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). Segundo tais dados, há dois diferentes perfis de tamanho de áreas na APA. Na 
porção norte, as áreas das propriedades rurais são maiores, reforçando o caráter rural e a 
vocação natural da terra. Na porção central da APA, dada sua proximidade com a área 
urbana, observam-se grandes vazios sem a autodeclaração do CAR e grande quantidade de 
áreas fragmentadas em porções menores que o módulo do INCRA estabelecido na região. 

Ao todo foram declaradas 164 imóveis rurais, com média de 84 hectares por imóvel (Figura 
4.116). Das áreas autodeclaradas apenas 4 apresentaram menos de 2 hectares e 23 
apresentam mais de 100 hectares.  
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Figura 4.117 – Cadastro Ambiental Rural Incidente sobre a APA 

 

Elaborado por STCP Engenharia de Projetos (2018). 

4.3.2.2.4 – Núcleos Informais 

Ao longo das porções sul e central da APA, consideradas como Rurais e de proteção de 
manancial, são observados núcleos informais que se constituem em aglomerações 
populacionais em áreas inferiores a 2 hectares. Esses núcleos foram identificados a partir de 
imagem de satélite, de diferentes anos, o que resultou em uma quantidade significativa de 
áreas fracionadas, tem tido maior expressão entre 2012 (Figura 4.117) e 2017 (Figura 
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4.118), ou seja, é um fenômeno com intensificação recente. Os dados da identificação dos 
núcleos adicionados ao CAR possibilita indicar que essas áreas não foram declaradas como 
propriedades rurais pelos seus proprietários, sendo que alguns casos indicaram que pagam 
IPTU. 

Todas essas áreas foram visitadas para entendimento das áreas. Em linhas gerais 
observam-se terrenos, denominados pelos seus residentes como chacrinhas ou chácaras, 
mas que se configuram por áreas inferiores a 2hectares (módulo proposto pelo INCRA para 
áreas rurais).  

As aglomerações são consequência do parcelamento do solo em propriedades rurais que 
tem estabelecidos lotes para comercialização. Tendência esta que é reforçada pelo 
desempenho econômico do setor da construção civil, conforme apontado nas atividades 
econômicas, além da proximidade com a sede municipal e pela frequente busca em ocupar 
locais que possam proporcionar melhor qualidade de vida.  

Dentre esses núcleos informais, observam-se lotes a venda para construção de casas de 
diferentes padrões construtivos, incluindo aquelas configuradas como de alto padrão.  

Conforme imagens de satélite analisadas para os anos de 2012 e 2018, e os trabalhos de 
campo específicos para diagnóstico, não foram observados nos lotes área de preservação 
permanente (APP) e reserva legal (RL) conforme instrumentos legais. Tal fato é confirmado 
ao se analisar os dados autodeclaratórios do CAR, onde são apresentados as RL e APP de 
cada lote conforme regulamentação especifica do INCRA para áreas rurais.  

Poucos desses núcleos se configuram como condomínios propriamente dito, se enquadram 
como loteamentos onde ocorre a venda do lote, de diferentes tamanhos (menores, iguais e 
maiores que 2 hectares). Em alguns desses loteamentos é possível identificar associação 
de moradores. 

O abastecimento de água é feito prioritariamente por poço artesiano e semi-artesiano, 
porém sem tratamento, sendo a agua armazenada em caixas d’água elevadas. O 
esgotamento sanitário é destinado principalmente a fossas negras. O acesso à energia 
elétrica ocorre por diferentes meios, e por vezes os próprios moradores adquirem a 
infraestrutura necessária para instalação do recurso.  
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Figura 4.118 – Núcleos Informais Identificados na APA do Rio Batalha em 2012 

 
Elaborado por STCP Engenharia de Projetos, 2019. 
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Figura 4.119 – Núcleos Informais Identificados na APA do Rio Batalha em 2017 

 
Elaborado por STCP Engenharia de Projetos, 2019. 

A seguir são apresentados os Núcleos Informais Identificados. A Prefeitura precisará 
verificar a regularidade de cada área. 

  



                          

4 – Diagnóstico Ambiental 

2019 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 4.235 

Figura 4.120 – Núcleos Informais Identificados na APA – Núcleos1 e 2 

  

 

Legenda: (A) Localização espacial do Núcleo 1 e 2 em 2018; (B) Imagem da área em 2012; (C) Fotografia atual 
do loteamento com algumas casas já estabelecida e rede elétrica. Segundo informações de 
proprietários locais, parte dos loteamentos é regular e parte não está regularizada. Configuram-se como 
áreas inferiores a 2 hectares.  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 4.121 – Núcleos Informais Identificados na APA – Núcleo 3 

  

 
Legenda: (A) Localização espacial do Núcleo 3 em 2018; (B) Imagem da área em 2012; (C, D, E, F) Fotografia 

atual do loteamento com sua infraestrutura associada (ruas com placas, eletrificação, caixas de água 
individuais). Observa-se que há diferentes tamanhos e usos dados aos lotes inferiores a 2 hectares. 
Variam de chácaras de fim de semana a lotes de produção rural. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 4.122 – Núcleos Informais Identificados na APA – Núcleos 4,5 e 6 

  

 
Legenda: (A) Localização espacial dos Núcleos 4, 5 e 6 em 2018; (B) Imagem da área em 2011; (C, D e E) 

imagens de áreas inseridas nos Núcleos 4, 5 e 6. Neles podem ser visualizados lotes com diferentes 
tamanhos e formatos.  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  
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Figura 4.123 – Núcleos Informais Identificados na APA – Núcleos 8 e 9 

  

 

Legenda: (A) Localização espacial dos Núcleos 8 e 9 em 2018; (B) Imagem da área em 2011; (C) Lote com 
campo de futebol; (D) área limpa; (E) sindicato dos servidores da Policia Federal; (F) Placa de aviso do 
loteamento indicando a Associação de Moradores. Na área 9, é possível observar propriedades com 
diferentes tamanhos (inclusive áreas com 2 ou mais hectares) e funções que variam de produção rural, 
a espaço de lazer; (G e H) imagens da área 8 com bacias para contenção de água pluvial.  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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Figura 4.124 – Núcleos Informais Identificados na APA – Núcleos 7, 10,11, 12, 13 

 

 

 
Legenda: (A) Localização espacial dos Núcleos 7, 10,11, 12, 13 em 2018; (B) Imagem da área em 2011; (C) 

Configura-se por pequenas propriedades individualizadas com área inferior a 2 hectares. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018).  
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Figura 4.125 – Núcleos Informais Identificados na APA – Núcleo 14  

 

  

Legenda: (A) Localização espacial do Núcleo 14 em 2018; (B) Imagem da área em 2011; (C e D) casas com 
padrão construtivo similar a área urbana contígua. Atualmente estão sendo manilhadas as ruas dessa 
região indicando a melhorias das condições das vias públicas o que pode favorecer novos loteamentos 
ou aberturas de áreas com fins residenciais urbanos dentro da APA. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Os núcleos informais podem ser observados mais detalhadamente nos Mapas Núcleos 
Informais 2012 e Núcleos Informais 2017 disponível no Volume de Mapas. 

4.3.2.3 – Uso e Ocupação de Solo na APA Municipal Rio Batalha 

Com relação ao uso e ocupação do solo da área da UC, a mesma segue a evolução 
histórica conforme já descrito no item de uso e ocupação do solo de Bauru. A Tabela 4.51 
mostra, em percentuais, que aproximadamente de 50% do solo da APA, atualmente é 
destinado para a pastagem, seguida por vegetação nativa (21%) e silvicultura (15%). Áreas 
urbanizadas e com benfeitorias ocupam aproximadamente 6% da área total da APA. Apresar 
dos loteamentos residenciais apresentarem impactos negativos sobre a APA, principalmente 
se não forrem construídos com a infraestrutura necessária, atualmente a principal pressão 
negativa sobre a unidade é a atividade pecuária.  
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Tabela 4.51 – Uso e Ocupação do Solo na APA Rio Batalha 

CLASSES ÁREA (ha) * ÁREA (%) 

Ambientes Naturais 

Vegetação nativa 3.111,00 20,63 

Massa D´Água 55,51 0,37 

Ambientes Antropizados 

Agricultura 189,25 1,26 

Pastagem 7.430,11 49,28 

Silvicultura  2.256,65 14,97 

Fruticultura 876,71 5,81 

Área degradada 53,39 0,35 

Área urbanizada 289,35 1,92 

Área com benfeitoria 625,22 4,15 

Infraestrutura 189,73 1,26 

Assoreamento 1,07 0,01 

TOTAL 15.078,01 100 

Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 
(2018). 

A pecuária apresenta diversos impactos negativos, pois provocam alterações físicas, 
químicas e biológicas, sendo os principais fatores são: a perda da produtividade do solo, 
queimadas periódicas, ocorrência de plantas indesejáveis, processos erosivos e 
contaminação das águas das bacias e micro bacias hidrográficas (VESCHI et. al., 2010). 

Os dejetos dos animais depositados no solo representam um risco à contaminação das 
fontes de água, principalmente no período de chuvas devido ao escoamento superficial da 
água. A contaminação está diretamente relacionada a doenças de veiculação hídrica, haja 
vista que os dejetos dos animais apresentam microrganismos, tais como Criptosporidium 
parvum, Giardia sp., Clostridium sp., entre outros (VESCHI et. al., 2010). 

Além dos dados estatísticos dos setores censitários apresentam-se também as informações 
dados primários coletados em campo com os residentes de quatro grupos distintos no 
interior da APA, a saber: 

 Moradores da comunidade Tibiriçá 

 Moradores da Comunidade Aguas Virtuosas 

 Proprietário Rural 

 Proprietário de Imóvel Condomínio Rural 

As informações fornecidas por estes grupos vão de encontro à caracterização geral 
observadas nos dados apresentados e ainda fornecem uma visão mais aproximada da 
realidade. 
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Figura 4.126 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo da APA Municipal do Rio Batalha 

 

Fonte: Imagem Satélite: Digital Globe Resolução 0.5 m (2018). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. 
(2018). 

4.3.2.4 – Impactos Negativos sobre a APA Municipal Rio Batalha 

São diversos e difusos os impactos negativos sobre a APA Municipal Rio Batalha que 
interelacionam-se entre si e tem origem nas atividades econômicas e sociais existentes no 
interior do território da UC.  
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Os Processos Erosivos ao longo do Rio Batalha são significativos, havendo muitos pontos 
de erosão, barragens, assoreamento, área de pecuária extensiva. Os pequenos produtores 
têm invadido a margem do rio. Devido a este contexto, nos períodos de chuva a qualidade 
da água é afetada, pois aumenta turbidez. Além disso, há invasão urbana próxima de 
córregos. E ainda, o tipo de solo do município intensifica esses efeitos, pois é arenoso. 

Com relação a má destinação dos resíduos sólidos, este é o principal problema no município 
e na APA. Espaços a céu aberto na área rural recebem resíduos de residentes da área 
urbana e de chácaras locais, os moradores lançam resíduos de obras de construção civil, 
praticam a queima e deixam sacolas nos logradouros que nos períodos de fortes chuvas são 
transportadas para o rio.  

Na área da APA os visitantes de final de semana são os que mais degradam, abandonam 
resíduos no local e promovem vandalismo. Por isso, Bauru sofre com elevada incidência de 
dengue e ocorrência de enchentes devido ao entupimento de bueiros. Segundo dados da 
Secretaria de Administração Regional, o município gera uma média de 350 toneladas de lixo 
por dia. E é algo que atinge tanto área urbana quanto rural, sendo um problema 
preocupante na UC. 

Foto 4.36 – Áreas com Destinação Inadequada de Resíduos Sólidos em Bauru, 2018 

  

  
Legenda: (A): Rua com resíduos sólidos a céu aberto; (B): Resíduos Sólidos deixados para coleta em Águas 

Virtuosas; (C): Área de início dos lotes de Aguas Virtuosas com resíduos sólidos queimados a céu 
aberto; e (D): Resíduo verde queimado em propriedade rural em Aguas Virtuosas. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

Juntamente com o problema dos resíduos sólidos, encontra-se também a precariedade do 
saneamento básico, conforme já mostrado neste documento. Pois a cobertura do 

A B 

C D 
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esgotamento sanitário adequado é insuficiente o que causa diversos pontos de poluição dos 
recursos hídricos.  

Outro aspecto de poluição são os resíduos de agrotóxicos das atividades primárias no 
interior da APA. Os produtores da cultura da laranja, plantio significativo na UC, são dentre 
os demais, os que mais utilizam estas substancias. 

Além destes impactos que são oriundos das atividades do próprio município, o Rio Batalha 
também é alvo de poluição e degradação dos municípios limítrofes. Pois, o rio faz a divisa 
entre Bauru, Piratininga e Agudos, desse modo as ações destes municípios também 
influenciam diretamente na qualidade ambiental deste curso hídrico.    

Assim o Rio Batalha recebem também resíduos industriais de empreendimentos localizados 
nos municípios limítrofes e que não exercem a mesma padronização de proteção de Bauru, 
apesar de estarem inseridos em uma APA estadual. 

Além destes focos constantes de poluição, houve em 2016, um impacto ambiental 
decorrente do rompimento de várias barragens no município de Agudos que ocasionou uma 
grande enchente em Bauru e ao longo do Rio Batalha. O impacto resultou na alteração do 
curso do rio, destruição de margens e de tanques de piscicultura.  

Ademais dos problemas ambientais está também o sentimento da população em relação a 
APA Rio Batalha, pois segundo alguns dos entrevistados, a criação da UC não promoveu a 
conservação do rio, pelo contrário, restringiu diversas atividades, mas permitiu a pecuária e 
o cultivo da cana de açúcar, sem a exigência dos devidos cuidados, sendo que estas são 
atividades que degradam.  

Segundo entrevistados, falta fiscalização dos órgãos competentes, principalmente em 
relação à outorga, e também se faz necessário, mais projetos de recuperação e 
preservação. Esta falta de fiscalização e cobrança tem impedido que os reais benefícios da 
criação da APA se manifestem de forma efetiva.  

Muitos residentes antigos entrevistados ressaltaram que o Rio Batalha apresenta hoje um 
volume muito inferior do que havia na década de 70. 

4.3.3 – Percepção da População em Relação à APA Rio Batalha 

A percepção da população em relação à APA Municipal Rio Batalha foi obtida por meio da 
metodologia de entrevistas semiestruturadas e reuniões com atores locais, conforme já 
descrito na metodologia.  

A coleta da informação foi realizada por meio de dois aspetos, a opinião do entrevistado 
sobre a existência da UC e qual seria a melhor maneira de ampliar o conhecimento da 
população sobre a APA. 

A Figura 4.126 exibe as opiniões obtidas, em termos percentuais, fornecidas por 39 pessoas 
consultadas, cujo público foi desde secretários municipais até moradores com propriedades 
localizadas no interior da APA. 

Nenhum dos entrevistados se declarou contrário à existência da UC, pelo contrário, a 
maioria reconhece que a APA é primordial para a proteção do recurso hídrico do município, 
já que o Rio Batalha é responsável por abastecer 40% dos domicílios de Bauru. Esta foi a 
principal vantagem ambiental apontada pela população juntamente com a preservação da 
área e conforto térmico.  

Além disso, outros entrevistados também destacaram que a APA traz ou poderá trazer 
melhorias para o município e população, desenvolvimento econômico, recursos financeiros, 
contribuição para economia e comércio local e também foi responsável por frear a expansão 
urbana desordenada no município.  
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Por outro lado, a população também tem posicionamentos negativos sobre a UC, os mais 
relevantes estão associados ao uso e ocupação do solo. Atualmente a área urbana de 
Bauru exerce forte pressão de ocupação sobre a APA. A malha urbana já está no limite do 
perímetro destinado a ela, e por isso, precisa se expandir, bem como também os distritos 
industriais e a construção civil por meio do mercado imobiliário.  

Como consequência desta necessidade, atualmente o valor do metro quadrado em Bauru 
está inflacionado, pela oferta de terrenos e imóveis aquém da demanda. Aliado a isto estão 
às proibições de ocupação no interior da APA que corroboram para esta falta de áreas para 
expansão.  

Ressalta-se que em Bauru existem outras 2 áreas de preservação ambiental que cercam a 
área urbana o que causa na população uma sensação de cercamento. 

Outro impacto negativo, segundo os entrevistados, são os impedimentos para as indústrias 
ampliarem suas estruturas físicas o que tem causado a evasão de empreendimentos e 
desinteresse em investimentos no munícipio. 

Por isso muitos dos entrevistados consideram a APA como um dos fatores que promove 
atraso econômico para Bauru, pois afeta diretamente os empreendimentos imobiliários, 
indústrias, empreendimentos rurais, expansão da ocupação e crescimento da cidade. 

Diante disso, muitos manifestaram a expectativa do Plano de Manejo apontar as áreas 
prioritárias para proteção e flexibilizar a ocupação na APA, pois sem esta flexibilização, 
Bauru continuará a perder investidores e causar prejuízos às empresas no município. Tal 
situação se agrava ao considerar que Bauru possui outras APAs e ainda possui em seu 
território área de cerrado, que é integralmente protegida por lei.  

E ainda, consideram importante avaliar o curso dos recursos hídricos por bacia, testificar 
quais bacias de fato alimentam quais rios e a sua importância estratégia para o município.  

No tocante ao conhecimento sobre a APA, as instituições e alguns indivíduos da sociedade 
civil demonstraram ter compreensão sobre a existência da UC e seu objetivo. Porém as 
comunidades rurais, Águas Virtuosas e Tibiriçá externaram muitas dúvidas e compreensão 
equivocada a respeito da mesma. Os residentes fazem relação direta entre Área de 
Preservação Permanente (APP) e a Área de Proteção Ambiental (APA), como se ambas 
fossem iguais e não compreendem a limitação geográfica desta última.  

Por meio desta observação, e ainda, juntamente com a declaração dos outros entrevistados 
conclui-se que a população de Bauru, apesar de ouvir sobre a existência da APA Rio 
Batalha, desconhece sua função, objetivo, importância, delimitação, regras de uso e a 
finalidade das restrições.  

Adiciona-se a isso, a insatisfação existente quanto estas restrições que trazem conflitos de 
uso e ocupação do solo no interior da APA, e que disseminam uma imagem negativa sobre a 
UC, por meio da qual a população entende que o município não tem se expandido devido a 
sua existência. 

Desse modo, quando questionados sobre a maneira mais eficiente de ampliar o 
conhecimento da população sobre a APA Rio Batalha, a maioria dos entrevistados apontou a 
educação ambiental como o meio mais estratégico de alcançar este objetivo. 

A população precisa entender o que são unidades de conservação, suas modalidades e 
restrições, objetivos e a importância da conservação e exploração sustentável. Alguns 
mencionaram o ambiente escolar como o local mais adequado para executar estas ações, 
juntamente com as visitas educativas guiadas.  

As mídias sociais também foram apontadas como canal de comunicação eficiente com a 
população, bem como visitas as comunidades, conversas pessoais, reuniões e 
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principalmente a orientação e instrução dos líderes comunitários, como principal canal de 
multiplicação da informação.  

Figura 4.127 – Opinião da População e Meios para Ampliar o Conhecimento sobre a APA 
Municipal Rio Batalha, 2018 

 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 
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4.4 – DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

A Área de Proteção Ambiental Rio Batalha foi criada com o objetivo principal de proteger o 
manancial hídrico de abastecimento de água do município de Bauru. As estratégias 
previstas para se alcançar este objetivo, previstas em seu decreto de criação, consistem 
essencialmente no disciplinamento da ocupação do solo, na recuperação de áreas 
degradadas, no desenvolvimento de práticas econômicas compatíveis com os limites 
ambientais e na promoção da valorização do patrimônio socioambiental. A implantação 
dessas estratégias depende do conhecimento das condições ambientais da Unidade. 

De fato, o diagnóstico realizado para o presente Plano de Manejo indica que a APA 
apresenta diversas condições ambientais que não apenas justificam a implantação de uma 
Unidade de Conservação em si, quanto permitem que haja o alcance de seus objetivos de 
criação, desde que sejam implantadas as respectivas ações e estratégias de manejo. 
Quanto à sua significância ambiental, por exemplo, a APA Rio Batalha está inserida na 
grande Região Neotropical, que é uma extensa zona biogeográfica que se estende desde o 
Deserto de Sonora, no sul dos Estados Unidos, até a Terra do Fogo, na porção meridional 
da América do Sul (MÜLLER, 1973). Esta grande região em si é considerada como 
detentora da maior riqueza biológica do mundo, sendo o Brasil um dos países mais 
megadiversos conhecidos. Em função disso, e conforme preconizado pela Convenção da 
Diversidade Biológica de 1992, coube ao país a necessidade de elaboração de uma 
estratégia integradora para a criação e gestão de áreas protegidas. Em atendimento a esta 
necessidade, em 2000 o Brasil promulgou a Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (Lei do SNUC), a partir da qual definiu-se a obrigatoriedade, tanto 
ao país em si quanto a seus estados e municípios, de implantação de novas áreas 
protegidas em seus territórios ou de gestão e reordenamento daquelas já previamente 
existentes. Tais áreas foram também, a partir do SNUC, ordenadas segundo diferentes 
categorias de manejo segundo seus objetivos específicos ou realidades ambientais. 

Desta forma, áreas consideradas como detentoras de rica biodiversidade, de grande beleza 
cênica ou de importância para a proteção de recursos passíveis de serem utilizados pelas 
comunidades humanas, dentre outros aspectos naturais ou sociais, passaram a ser objeto 
de maior atenção com vistas à sua proteção. No caso específico da APA Rio Batalha, 
diversas dessas condições são observadas. Enquanto área definida por critérios 
fitofisionômicos, por exemplo, a APA enquadra-se em região de transição entre os domínios 
da Mata Atlântica e do Cerrado (VELOSO et al., 1991), podendo assim ser considerada 
como uma área de tensão biológica, condição que geralmente se traduz em rica 
biodiversidade e alta complexidade de relações ecológicas. Destaca-se, nesse sentido, o 
fato de que ambos os domínios são apontados como hotspots globais de biodiversidade, 
haja vista sua alta biodiversidade e taxa de endemismos (MYERS et al., 2000). Desta forma, 
e considerado que o diagnóstico realizado demonstrou a existência de diversos fragmentos 
de ecossistemas naturais com a presença de elevada riqueza de espécies associadas, em 
relação à proteção da diversidade biótica a APA pode ser considerada como bastante 
significativa, demandando assim a implantação de estratégias que permitam a proteção 
desse patrimônio ecológico. 

Em relação às áreas prioritárias para conservação ambiental, a APA localiza-se dentro do 
perímetro delimitado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como área de alta prioridade 
para a conservação e de alta prioridade na implementação do conjunto de ações de 
conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. Nessa condição, destaca-se o uso 
do solo e das águas, dentre outros recursos naturais. Nesse aspecto em especial, verifica-
se que o uso e ocupação atual do território da APA tem permitido a manutenção da 
qualidade do solo e das águas, favorecendo inclusive a captação desta para o 
abastecimento público. Desta forma, e assim como inferido para a diversidade biótica, a 
Unidade demanda a implantação de ações que permitam que esta qualidade e este modo 
de ocupação sejam mantidos, garantindo sua perpetuidade.  
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Quanto a significância socioeconômica, por fim, verifica-se que, não obstante inserir-se em 
uma região próxima a um grande centro urbano do estado mais populoso do país, a APA 
salvaguarda áreas rurais com grande capacidade produtiva de produtos agrícolas, pastoris e 
de silvicultura, sendo este um aspecto bastante relevante para a subsistência das 
comunidades inseridas na Unidade e para a própria base econômica do município de Bauru. 
Observa-se inclusive, nas áreas ocupadas, diversos locais aonde há preocupação quanto ao 
manejo adequado do solo e atenção quanto aos diversos aparatos legais, em especial no 
que tange à proteção de áreas de preservação permanente e reservas legais. Desta forma, 
verifica-se que há facilidades para a implantação das estratégias de manejo, na medida em 
que pode-se considerar que a população residente na APA apresenta, em geral, visão do 
processo de gestão do território em bases técnicas. 

Diante de todas as condições citadas, portanto, verifica-se que a APA Rio Batalha detém 
significância tanto nos aspectos ecológicos quanto socioeconômicos. Em conjunto, esses 
aspectos circunscrevem uma diversidade de elementos naturais da paisagem, 
contemplando sistemas de matas primárias e secundárias que, em conjunto com os atuais 
modelos de ocupação e uso do solo, garantem a qualidade hídrica necessária ao 
abastecimento público de Bauru, objetivo este o principal de criação da Unidade. 

 



5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO  



                          

 

5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO 

Os objetivos específicos foram baseados nas premissas para Área de Proteção 
Ambiental conforme preconizado no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC - instituído pela Lei n° 9.985/2000), onde o 
objetivo da categoria é: proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Também se 
considerou o Art. 4º da referida Lei que elenca diferentes objetivos do SNUC e o 
processo construído ao longo da elaboração do Plano de Manejo. 

Com base nas prerrogativas citadas, na contextualização local, regional e federal, 
assim como na sua Lei de Criação, na importância da APA para o Estado de São 
Paulo, nos conhecimentos obtidos a partir dos diagnósticos da fauna, da flora, meio 
físico e socioeconômico, expõe-se a seguir os objetivos específicos da APA 
Municipal do Rio Batalha. 

- Garantir a proteção dos afluentes da margem direita do rio Batalha 
especialmente aqueles que se configuram como manancial hídrico de 
abastecimento de água para o município de Bauru. 

- Disciplinar a expansão urbana e os usos inadequados do solo. 

- Incentivar a proteção de remanescentes de diferentes fitofisionomias e fauna 
associada, presentes na APA Municipal do Rio Batalha. 

- Assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, incentivando a produção 
de base familiar como estratégia de melhoria da qualidade de vida da 
comunidade. 
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6 – AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA APA MUNICIPAL DO RIO 
BATALHA 

A avaliação estratégica da APA Municipal do Rio Batalha tem por objetivo analisar a 
situação geral da UC em relação aos fatores internos e externos que condicionam o 
manejo e o cumprimento dos seus objetivos de criação, fundamentando assim seu 
planejamento contínuo e organizacional. 

Para tanto, com base nos dados obtidos nas Oficinas de Planejamento Participativo 
(OPP) realizadas no município de Bauru (uma na sede e outra no Distrito de 
Tibiriçá) e no Diagnóstico Socioambiental, foi elaborada a Matriz de Avaliação 
Estratégica (Tabelas 6.01 e 6.02), por meio da qual foi possível identificar os pontos 
fortes e pontos fracos da APA Municipal do Rio Batalha, assim como, as 
oportunidades e ameaças. 

Portanto, a partir da matriz, podem ser definidas, no contexto do planejamento, as 
estratégias para reverter forças negativas, assim como para potencializar as forças 
positivas detectadas em favor do cumprimento dos objetivos da APA. 
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Tabela 6.01 – Matriz de Análise Estratégica - Forças Restritivas 

PONTOS FRACOS AMEAÇAS CAUSAS OU ORIGENS 

  Falta de recursos humanos para a 
gestão da APA. 

  Gestão com déficit de recursos 
humanos 

 Insuficiência de políticas públicas que contemplem a demanda de recursos 
humanos para a APA. 

  Ausência de ações de comunicação 
e de divulgação da APA. 

 Aumento da pressão sobre os 
recursos naturais. 

 Residentes contrários à APA. 

 Muito residentes da APA não tem o entendimento sobre residir em uma APA e o 
que significa o termo. 

 Ruídos de comunicação com a comunidade. 

  Pressões incidindo sobre os 
recursos naturais 

 Pouca atuação dos outros órgãos 
ambientais. 

 Ameaça à qualidade da água 
superficial que abastece as 
comunidades rurais e o município.  

 Redução no volume de água dos 
pontos de captação. 

 Assoreamento do leito do Rio 
Batalha. 

 Presença na UC de propriedades 
menores que o módulo rural. 

 Ocupação irregular de áreas 
protegidas por lei. 

 Adensamento populacional com 
novos loteamentos urbanos. 

 Denúncias não atendidas pelos órgãos ambientais e polícia. 

 Descarte de resíduos sólidos, orgânicos e lançamento de efluentes domésticos sem 
tratamento no corpo d’água. 

 Queima de resíduos sólidos por moradores. 

 Destino inadequado de resíduos por visitantes. 

 Falta de regularização para captação de água (riachos e poços). 

 Supressão da mata ciliar (APP) para agricultura ou acesso aos rios/riachos. 

 Caça e pesca irregular. 

 Uso de agrotóxicos. 

 Especulação imobiliária e parcelamento irregular do solo. 

  Crescimento de loteamentos urbanos dentro e fora da APA. 

 Instalação de processos erosivos  

 Contaminação dos recursos 
hídricos. 

 Assoreamento dos rios. 

 Supressão da mata ciliar (APP) para agricultura ou acesso aos rios/riachos. 

 Manejo inconsistente das pastagens. 

 Especulação imobiliária e parcelamento irregular do solo. 

 Aumento de loteamentos urbanos dentro e fora da APA. 

 Possível manutenção inadequada das estradas. 

 Infraestrutura social deficitária na 
zona rural acarretando em 
problemas para a APA (resíduos 
sólidos, estradas, saneamento 
básico, segurança pública). 

-- 

 Problemas com a conservação e adequação das estradas rurais. 

 Ocupação territorial desordenada. 

 Falta de segurança aos moradores da zona rural, com aumento de roubos, 
homicídios e desova de veículos.  

 Incipiente mobilização social.  

Fonte: Oficinas de Planejamento Participativo e Diagnóstico Socioambiental (2018).  
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Tabela 6.02 – Matriz de Análise Estratégica - Forças Impulsoras 

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES CAUSAS OU ORIGENS 

 Atuação do Conselho 
Consultivo. 

 Parceria entre diferentes instituições 
viabilizando ações na APA. 

 Diversos representantes de organizações governamentais e não 
governamentais atuantes e interessados na APA. 

 Área localizada em um único município. 

 Compor a APA Estadual do Rio Batalha. 

  Proximidade  com 
universidade e demais 
instituições. 

 Desenvolvimento de projetos de pesquisa 
na APA. 

 Representatividade na diversidade de fauna e flora. 

 Existência de atividades 
produtivas diversificadas, 
tais como: fruticultura, 
pecuária e silvicultura. 

 Existência de haras. 

 Banco de sementes em 
fragmentos florestais. 

 Contribuir com o abastecimento de 
hortifruticultura no município. 

 Produção orgânica. 

 Favorabilidade ao recebimento de projetos e 
ações governamentais. 

 Instalação de viveiro de mudas para 
recuperação ambiental. 

 Criação de um grupo rural. 

 Diversidade socioeconômica dos ocupantes da APA. 

 Presença de malha ferroviária. 

 Interesse da comunidade na melhoria das condições socioambientais. 

  Presença de recursos 
hídricos importantes e 
nascentes. 

 Programa Conservador das Águas do Rio 
Batalha. 

 Fortalecimento da Gestão Integrada com a 
APA Estadual do Rio Batalha. 

 Criação de corredores ecológicos. 

 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

 Relevância do rio Batalha para abastecimento regional.  

 Existência das Unidades de Conservação sobrepostas e contíguas. 

 Existência de fragmentos florestais e reservas legais. 

 Beleza cênica. 

 Grau de conservação de 
fragmentos florestais. 

 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

 Locais que oportunizem atividades de 
recreação, lazer e educação ambiental. 

 Diversidade biológica importante, com plantas e fauna vulneráveis. 

Fonte: Oficinas de Planejamento Participativo e Diagnóstico Socioambiental (2018) 
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Na construção da Matriz de Análise Estratégica, foram levantadas as forças restritivas, as 
forças impulsoras e as premissas para minimizá-las. Elas são a base para a construção das 
ações de manejo da APAIG. As principais colocações são apresentadas de forma descritiva 
a seguir. 

6.1 – FORÇAS RESTRITIVAS 

Quando se analisa a Tabela 6.01, fica evidente que grande parte dos problemas atuais é 
relacionada à ausência de funcionários tanto para a gestão quanto para a fiscalização de 
atividades no interior da APA Municipal do Rio Batalha. Além de impactar a gestão da APA, 
no que tange a fiscalização, administração, monitoramento, comunicação, acaba por 
acarretar dificuldades no relacionamento com a comunidade.  

Atividades como supressão da vegetação das APPs e fragmentos florestais, pastagens, 
especulação imobiliário e parcelamento irregular do solo, ocupação desordenada, caça e 
pesca ilegais são pouco ou quase nada mitigados.  

A supressão de áreas de APP é um dos problemas mais graves identificado, uma vez que a 
degradação das margens resulta em assoreamento do leito do rio, como também no 
comprometimento da qualidade hídrica. Ressaltando que a captação de água para 
abastecimento do município de Bauru é feita no Rio Batalha. Segundo relato, há problema 
de abastecimento tanto durante a estiagem quanto no período chuvoso. A não preservação 
das matas ciliares à montante do lago de captação resulta em material sólido assoreado 
seguindo para o lago de captação, sendo necessária dragagem do mesmo em determinados 
momentos. No período de chuva o lago ultrapassa sua capacidade e enfrenta problemas na 
infraestrutura para a captação. Ainda relacionado à captação, no caso de poços artesianos e 
riachos, é irregular. 

Outro aspecto preocupante, mesmo que não seja uma atribuição da gestão da APA, mas 
perfaz a melhoria das condições ecológicas da UC é a falta de saneamento básico. Na APA 
Municipal do Rio Batalha não foram identificados processos adequados para a destinação 
final de resíduos sólidos e sistema de tratamento de esgoto. Segundo moradores, resíduos 
sólidos e orgânicos são lançados nos rios e riachos, uma vez que não há coleta, ou a 
mesma é precária. Ainda, a grande maioria das residências não está ligada à rede geral de 
saneamento, sendo feito uso de fossas sépticas e rudimentares. Diante dessas limitações é 
importante trabalhar com as alternativas possíveis, como o diálogo com o poder público para 
planejar projetos futuros nessas áreas e desenvolver a sensibilização da população para 
minimizar os efeitos prejudiciais. 

O fracionamento do solo em módulos menores aos permitidos pela legislação, aumenta a 
pressão antrópica, a especulação imobiliária, a ocupação desordenada e irregular de áreas 
de conservação, sendo considerada outra preocupação levantada pelos moradores da APA. 
Cabe ressaltar que a tendência dessa pressão é aumentar, acompanhando o crescimento 
de vertical do município de Bauru. Mesmo não sendo responsabilidade da gestão da APA, 
sua resolução poderá contribuir para a manutenção das condições ecológicas atuais da UC.  

Quanto ao engajamento das comunidades locais bem como dos moradores, percebe-se que 
falta de entendimento sobre o que é uma Área de Proteção Ambiental qual sua função  e 
importância.  

Em virtude do que foi exposto, pode-se dizer que todos esses aspectos são preocupantes e 
podem afetar a gestão da APA de diferentes formas, requerendo planejamento adequado 
para minimização dos seus efeitos. 
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6.2 – FORÇAS IMPULSORAS 

Entre as forças impulsoras presentes na APA Municipal do Rio Batalha, destaca-se a 
importância da sua biodiversidade, com espécies de fauna e flora vulneráveis. Aliado a isto, 
a identificação de fragmentos florestais e reservas legais em bom estado de conservação. 
Outro ponto importante é existência de Unidades de Conservação sobrepostas e contiguas, 
como a APA Estadual do Rio Batalha, APA Municipal Água Parada APA Municipal Vargem 
Limpa e Estação Ecológica de Bauru. Assim, há a possibilidade de criação de corredores 
ecológicos ligando as UCs. 

As atividades produtivas já executadas na APA são outros fatores relevantes. Muitas delas 
são implantadas de forma incipiente ou até mesmo rudimentar, o que pode trazer danos ao 
solo e, principalmente, aos recursos hídricos. Porém, existindo ações de extensão rural para 
orientar e apoiar os produtores, as atividades poderão contribuir para o melhor uso do solo e 
aumento da renda.  

A possibilidade de mobilizar e articular com proprietários locais a recuperação de áreas através de 

incentivos financeiros. Favorecendo a produção de mudas florestais nativas para 
recuperação de áreas degradadas no interior da APA, principalmente as matas ciliares e 
APPs, é mais uma opção para geração de renda à população rural, além de agregar ações 
de educação ambiental às atividades. Os comunitários poderão ser treinados e orientados 
nos processos desde a coleta de sementes até o plantio. Tais iniciativas poderão ser 
realizadas através de parcerias com o próprio viveiro municipal de Bauru e também de 
instituições de pesquisa e ensino, além de organizações não governamentais, como o 
Fórum Pró Batalha e associações como a ACIFLORA.  

A existência de áreas com potencial para lazer e turismo, como chácaras e sítios, são 
propícios para a realização de turismo rural. Agregado, poderão ser comercializados 
produtos orgânicos, muito apreciados por turistas que procuram este tipo de lazer. Contudo, 
a articulação para o desenvolvimento de pesquisa de potencial deste tipo de turismo na área 
é estritamente necessária. 

A partir desse descritivo de forças impulsoras, o planejamento da APA Municipal do Rio 
Batalha direcionará ações para solidificar e potencializar a sua gestão. 

6.3 – CENÁRIOS 

A construção de cenários permite visualizar os caminhos futuros possíveis de serem 
alcançados a partir de diferentes modelos. Outro aspecto é a possibilidade de compreensão 
das consequências dos eventos, das políticas e ações já instaladas ou que possam se 
instalar, visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade e a conservação de 
ecossistemas, bem como o cumprimento dos objetivos da APA Municipal do Rio Batalha.  

6.3.1 – Cenário Atual 

Face ao cenário atual, com a manutenção das condições de governança e sem uma 
comunicação e fiscalização adequada é esperado aumento da pressão sobre os recursos 
naturais, especial de fatores internos à APA que poderão contribuir para a desconfiguração 
nas condições atuais. Como exemplo: a ocupação desordenada e urbanização do meio rural 
dentro e fora da Unidade e o aumento da degradação ambiental no interior da APA. 

Atualmente não há parcerias para apoio a gestão ou para pesquisas na APA Municipal do 
Rio Batalha, como também nenhuma associação de moradores da APA como um todo, 
somente de condomínios, como a Associação Clube de Campo Rio Batalha.  
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A qualidade hídrica do Rio Batalha ao longo dos últimos anos manteve-se com qualidade 
variando entre boa e ótima de acordo com o Índice de Proteção da Vida Aquática (IVA) e o 
Índice de Qualidade da Água (IQA) (CETESB, 2017). Entretanto nos pontos avaliados para 
o presente documento, concentrações superiores aos limites legais são observadas para 
OD, turbidez, fósforo e Coliformes totais, caracterizando lançamento de efluentes 
domésticos e a presença de substâncias em suspensão (sílica, argila, partículas de rocha, 
entre outros microrganismos).  

Os processos erosivos, representados especialmente pelas voçorocas, são um dos maiores 
desafios atualmente na APA Municipal do Rio Batalha, uma vez que as características do 
solo apresenta potencial de ocorrência. Sua incidência resulta principalmente na perda da 
área produtiva, na deterioração da infraestrutura viária rural e, principalmente, o 
assoreamento dos corpos hídricos. Os principais fatores identificados que contribuem para a 
ocorrência dos processos erosivos são a supressão da vegetação, o uso/ocupação irregular 
e práticas de manejo inadequadas.  

Em relação a ocupação territorial da APA, tem-se a concentração de terras para atividades 
produtivas que demandam grandes áreas como a pecuária e da consolidação de lotes cuja 
função estaria vinculada a segunda residência ou residência para fim de semana e lazer. 
Ressalta-se que ocupação desorganizada de locais com restrições ambientais resultará no 
aumento e gravidade dos processos erosivos, assoreamento do manancial de 
abastecimento público, aumento na produção de esgoto e lixo dispostos inadequadamente e 
contínua e crescente deterioração da qualidade das águas. 

As áreas com características biológicas relevantes configuradas como os remanescentes e 
reservas legais tendem a serem mantidas, resguardando um dos objetivos da Lei de criação 
da UC, proteger o manancial hídrico de abastecimento de água para o municio de Bauru. 
Ainda é importante o reconhecimento dessas áreas por parte dos proprietários.  

6.3.2 – Cenário Futuro com Usos Ideais Projetados  

Com a implementação das ações propostas no Plano de Manejo da APA Municipal do Rio 
Batalha espera-se que as pressões negativas sobre a área sejam minimizadas e que as 
ações conservacionistas sejam multiplicadas, garantindo a conservação dos fragmentos 
florestais e APP existentes, o que resultará na melhora da qualidade e quantidade hídrica, 
além de promover a melhoria da qualidade socioambiental da UC. 

Com o Plano de Manejo e a implantação das ações, haverá sinergia entre os diferentes 
interesses existentes na região, desde que atendidas as normas legais. A ordenação do 
território da APA e as normas de ocupação irão direcionar os padrões do uso do solo, 
promovendo o convívio entre as atividades econômicas e a conservação do ambiente 
natural. 

As ações articuladoras de melhoria de renda em consonância com a conservação ambiental 
e os objetivos da APA estarão presentes. Deve-se lembrar de que mais da metade do 
território é destinado à pastagem para pecuária e silvicultura. O envolvimento da gestão da 
APA em conjunto com demais atores das diversas instâncias de gestão, dos 
empreendimentos nos limites da APA e da população é prerrogativa para implantação do 
Plano de Manejo. 

É esperado que com a implantação de um Programa de Comunicação Social e a 
implantação e ampliação do Programa Municipal de Educação Ambiental já instituído, haja 
melhor entendimento sobre os objetivos, a importância, as regras de uso e limitações na 
APA pela comunidade residente, além de uma maior preocupação com os recursos naturais 
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disponíveis, resultando na conservação da biodiversidade e mesmo em sua utilização 
sustentável, respeitando às legislações ambientais vigentes. 

No que diz respeito aos processos erosivos, com as premissas listadas, espera-se a 
recuperação dessas áreas, o que deverá melhorar as condições do solo e reduzir o 
assoreamento dos corpos d´água. Também neste contexto, almeja-se que o uso e manejo 
do solo sejam feitos de forma ordenada, seguindo as premissas legais e compatíveis aos 
objetivos de criação da APA. As áreas de pastagens que tenham fragmentos florestais 
poderão agregar valor ambiental com o incremento de componentes arbóreos, tornando-as 
mais propicias às espécies que circulam pelas áreas. Os sistemas agroflorestais (SAF) 
poderão ser implantados com culturas perenes e fruticultura. Os produtos da APA poderão 
ter valor agregado tanto pela como serão produzidos como por estarem em uma Unidade de 
Conservação.  

Com a regularização das ocupações realizadas de forma irregular, faz-se necessário o 
atendimento do previsto na criação da APA, sendo que os novos loteamentos e/ou 
parcelamento do solo seguirão a legislação vigente.  

O cenário desejável está delineado principalmente na presença e articulação institucional da 
SEMMA, gestor da APA Municipal do Rio Batalha. A governança esperada dependerá 
primeiramente do interesse do poder público, através da viabilização de um canal de 
comunicação entre os diversos atores envolvidos com a região, criando ou fortalecendo os 
mecanismos necessários para se resolver as situações de conflito e permitir o 
desenvolvimento de ações que busquem conciliar a presença humana com a proteção do 
ambiente. 



7 – ZONEAMENTO  



                          

7 - ZONEAMENTO  

Segundo IBAMA (2002), o Zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, 
usado como recurso para se atingir melhores resultados no manejo da Unidade de 
Conservação, pois estabelece usos diferenciados para cada zona, segundo seus objetivos e 
características específicas. 

O ordenamento territorial tem por função a orientação para um planejamento integrado do 
espaço, contemplando a ampla diversidade de elementos que integram a APA Municipal do 
Rio Batalha, sejam físicos, humanos ou biológicos. 

Dessa forma, o Zoneamento da APA Municipal do Rio Batalha resultou da consolidação das 
propostas dos pesquisadores envolvidos no diagnóstico, das propostas consolidadas dos 
presentes na Oficina de Planejamento Participativo (OPP), das discussões com a Comissão 
de Acompanhamento e da necessidade de alcance dos objetivos específicos. 

É importante destacar que o Zoneamento é um instrumento dinâmico, e pode ser 
remodelado na medida em que o processo de gestão da APA Municipal do Rio Batalha ou 
novos conhecimentos resultem na necessidade de alteração do grau de proteção 
inicialmente previsto, sempre orientando o ordenamento territorial para o alcance dos 
objetivos gerais e específicos da APA. 

7.1 - DEFINIÇÃO DAS ZONAS DE MANEJO 

O Zoneamento considerou o padrão territorial da APA Municipal do Rio Batalha e suas 
particularidades de natureza biológica, física, paisagística e as características de uso e 
ocupação do solo. Portanto, o trabalho proposto contemplou os seguintes critérios para a 
definição das Zonas de Manejo: porções da APA com ambientes mais conservados, as 
áreas de ocupação consolidada e economicamente produtivas e as infraestruturas 
associadas às atividades existentes na área. 

A Tabela 7.01 apresenta as Zonas definidas para APA e as respectivas áreas, enquanto que 
as Figuras 7.01 e 7.02 apresentam a distribuição das áreas no Zoneamento (Anexo 7.01 e 
7.02). 

Tabela 7.01 - Zoneamento da APA Municipal do Rio Batalha 

ZONAS ÁREA* (ha) ÁREA (%) 

Proteção 1.255,20 8,32 

Conservação 9.818,85 65,12 

Uso Sustentável 1.984,36 13,16 

De Proteção de Manancial 1.051,20 6,97 

Industrial Comercial e de 
Serviços 

598,82 3,97 

Urbana 369,59 2,45 

Total 15.078,02 100% 

* aproximada  
Fonte: Mapa de Zoneamento da APA Municipal do Rio Batalha.  
Elaborado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Figura 7.01 - Áreas Ocupadas por Cada Zona na APA (em %) 

 

Fonte: Mapa de Zoneamento da APA Municipal do Rio Batalha. 
Elaborado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Figura 7.02 - Zoneamento da APA Municipal do Rio Batalha 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

As zonas contempladas, bem como as descrições de seus limites, seus objetivos e suas 
normas de utilização são apresentados a seguir. 
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7.1.1 – Zona de Proteção (ZP) 

A Zona de Proteção constitui-se por remanescentes florestais que são encontrados em 
todas as outras zonas propostas. Os fragmentos mais relevantes em tamanho são 
compostos por Floresta Estacional Semidecidual com presença de elevada riqueza biológica 
(áreas núcleo), caracterizada por espécies florestais indicadoras e com algum grau de 
ameaça como cedro do brejo (Cedrela odorata), cedro (Cedrela fissilis), palmito juçara 
(Euterpe edulis) e ipê-tabaco (Zeyheria tuberculosa). Também resguarda espécies da fauna 
indicadoras de qualidade ambiental como o tatu-de-rabo-mole-grande (Cabassous tatouay), 
o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e a paca (Cuniculus paca). 

Essa zona abriga ainda sete aves endêmicas da Mata Atlântica (Trogon surrucura, 
Baryphthengus ruficapillus, Malacoptila striata, Campephilus robustus, Conopophaga lineata, 
Automolus leucophthalmus e Myiornis auricularis) e três endêmicas do domínio do Cerrado 
(Antilophia galeata, Cyanocorax cristatellus e Saltatricola atricollis), reforçando a condição 
peculiar de região de transição entre biomas. 

Nessa zona predominam relevo suave a ondulado e Argissolos vermelho-amarelos, que são 
considerados solos frágeis. Abrange as áreas de preservação permanente de importantes 
corpos hídricos que drenam a margem direita e esquerda do rio Batalha. 

Configura-se como fragmentos com áreas superiores a 15 ha que possuem vegetação 
nativa, alguns deles resguardam áreas de nascentes, e são áreas núcleos para os 
corredores de biodiversidade propostos no presente Plano de Manejo. 

A Figura 7.03 apresenta a Zona de Proteção. 

Objetivos 

 Proteger os remanescentes florestais encontrados na APA e as espécies de flora e 
fauna associadas, bem como as indicadoras de qualidade ambiental, endêmicas e 
com algum grau de ameaça; 

 Garantir a conservação da biodiversidade e de recursos hídricos da APA Municipal 
do Rio Batalha; 

 Possibilitar o estabelecimento de corredores ecológicos e fluxo gênico entre as 
espécies; 

 Permitir, quando possível e não interferir na dinâmica dos ecossistemas naturais, a 
captação de água para fins exclusivos de abastecimento público. 
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Figura 7.03 - Localização da Zona de Proteção 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

Normas de Uso 

Ficam proibidas na ZP as seguintes atividades: 

 Supressão de vegetação nativa, exceto em casos de utilidade pública, caso não haja 

outra alternativa. 
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 Implantação de edificações, estradas, rodovias e servidões de passagem exceto 

quando for de utilidade pública, caso não exista alternativa viável.  

 Qualquer outra atividade que cause a fragmentação dos maciços vegetais 

existentes.  

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos 

químicos ou combustíveis.  

 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. 

 Atividades agrosilvipastoris, exceto meliponicultura. 

 Indústrias e/ou outras atividades econômicas que interfiram na qualidade dos 

fragmentos vegetacionais.  

 Introdução de espécies exóticas da fauna e da flora. 

 Acessos para dessedentação animal sem a devida autorização.  

 Deposição de resíduos de qualquer natureza. 

 O lançamento de efluentes dentro da Zona de Proteção. 

Recomendações 

 A destinação de recursos provenientes de compensação de licenciamento ambiental 
deverá ser prioritariamente aplicada para conservação dessa área. 

 Viabilização de coleta de sementes para utilização em processos de regeneração 
dos ecossistemas da própria APA. 

 Projetos de enriquecimento de biodiversidade embasados em pesquisas. 

7.1.2 - Zona de Conservação (ZC) 

A zona de Conservação é lindeira à APA Municipal da Água Parada, à Zona de Industria, 
Comércio e Serviços e aos municípios de Piratininga e Avaí. Ela está inserida na zona rural 
do município e constitui-se por áreas com certo grau de alteração, onde predominam médias 
a grandes propriedades rurais, composta por usos diversificados do solo, com destaque 
para pecuária, culturas de cítricos, macadâmia e silvicultura. 

Nela se localizam vários remanescentes florestais de grande importância, considerados 
como zona de proteção, ajudando desta maneira na proteção dos mesmos, bem como um 
grande número de corpos d’agua que contribuem para a formação do rio Batalha naquele 
setor, justificando assim a necessidade de sustentabilidade dessa zona. 

Além das condições ambientais, essa zona é distante de áreas urbanas consolidadas, em 
especial da sede municipal, apresentando pouca influência urbana. Tal dado é reforçado ao 
se avaliar os dados autodeclatórios do Cadastro Ambiental Rural (CAR), onde se observa 
predomínio de propriedades acima dos 20.000m².  
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Objetivos 

 Proteger os remanescentes florestais encontrados nesta zona e as espécies de flora 
e fauna associadas, bem como as indicadoras de qualidade ambiental, endêmicas e 
com algum grau de ameaça; 

 Assegurar a sustentabilidade e conservação dos recursos naturais, contribuindo para 
a integridade ambiental da APA Municipal do Rio Batalha. 

 Manter a qualidade e quantidade hídrica do Rio Batalha e seus afluentes, protegendo 
os recursos subterrâneos e superficiais dependentes do processo de infiltração de 
águas pluviais. 

 Garantir que haja a manutenção desta área como zona rural, devido suas 
características ambientais e agrossilvopastoris. 

 Permitir a ampliação do sistema de captação de águas para fins de abastecimento 
público do município. 

Normas de Uso 

Ficam proibidas na ZC as seguintes atividades: 

- 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 (módulo obrigatório do INCRA). 

- Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos 

químicos ou combustíveis.  

- Atividades agrosilvipastoris sem manejo de conservação do solo.  

- O lançamento de efluentes não tratados. 

- Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo e dos recursos 

hídricos. 

- Uso do fogo como prática agrícola. Exceto aquelas necessárias a problemas 

fitossanitários desde que aprovadas pela SEMMA e SAGRA. 

- Represamentos sem o devido licenciamento.  

- Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio e avançado, exceto em casos 

de utilidade pública, caso não haja outra alternativa.  

- Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial invasor, conforme legislação 

específica.  

- Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do Conselho Gestor da APA. 

 

A Figura 7.04 apresenta a Zona de Conservação. 
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Figura 7.04 - Localização da Zona de Conservação 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

Recomendações 

 As atividades agrossilvopastoris deverão utilizar práticas de conservação do solo 

adequadas e recomendadas por órgão competentes, devendo ser combatidos (Lei nº 

4.269 de 1998, Artigo 6o Parágrafo Único): 
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 Pastoreio extensivo, considerando-se como tal aquele capaz de acelerar 

sensivelmente os processos de erosão; 

 O uso de agrotóxicos ou outros biocidas que ofereçam riscos sérios à saúde 

e à qualidade hídrica, inclusive no que se refere ao seu poder residual; 

 A utilização de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou para 

renovação de pastagens. 

 Instituição das Reservas Legais contíguas às áreas núcleo ou aquelas destinadas à 
conexão de fragmentos florestais. 

 Incentivo a recuperação de áreas degradadas e plantio de espécies nativas para 
enriquecimento dos fragmentos. 

 Incentivo à meliponicultura. 

 A destinação de recursos provenientes de compensação de licenciamento ambiental 
deverá ser prioritariamente aplicada para conservação dessa área. 

 Estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e 
à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e 
manutenção dos ecossistemas. 

7.1.3 - Zona de Uso Sustentável (ZUS) 

A Zona de Uso Sustentável é lindeira à Zona de Indústria, Comércio e Serviço, à Zona 
Urbana Consolidada, à Zona de Proteção de Manancial e ao município de Piratininga. Ela 
está inserida na zona rural do município e é constituída de áreas de pecuária extensiva 
entremeados de pequenos fragmentos florestais.  

Configura-se como uma zona que resguarda importantes afluentes da margem direita do rio 
Batalha, especialmente as áreas de cabeceira de drenagem. Ainda que ecologicamente 
esteja degradada, são necessárias ações de recuperação para restauração ambiental.  

Essa zona caracteriza-se ainda pela ocupação por propriedades rurais entremeadas por 
áreas com perfil de chácaras de recreio/lazer, apresentando como principal vetor de pressão 
o parcelamento irregular do solo em frações inferiores a 2 hectares. Uma das motivações 
para a existência dessas áreas, caracterizadas como com perfil similar a “núcleos informais”, 
é a contiguidade e proximidade da área urbana (sede municipal). A regularização fundiária 
dessas áreas, com base em instrumentos legais, cabe à Prefeitura Municipal. 

Em relação a este aspecto, embora seja uma área eminentemente rural, em função de suas 
características mais similares à área urbana e por sua contiguidade à mesma, esta zona 
pode ser considerada como estratégica para a ampliação futura da área urbana do 
município de Bauru, caso haja tal necessidade e seja assim entendida a possibilidade pela 
administração municipal. Nesse caso, deverão ser observados os instrumentos legais que 
regulamentem a ampliação da referida área, com destaque ao Plano Diretor do município. 
Tal ocupação, ainda, deverá ser efetuada em bases sustentáveis, considerando os objetivos 
da APA. 

A Figura 7.05 apresenta a Zona de Uso Sustentável e a Figura 7.06 apresenta a Zona de 
Uso Sustentável com os núcleos informais identificados. 
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Figura 7.05 - Localização da Zona de Uso Sustentável 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Figura 7.06- Localização da Zona de Uso Sustentável com os Núcleos Informais 
Identificados 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

Objetivos 

 Proporcionar o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas em 
consonância com a proteção dos recursos e os diversos usos identificados na APA. 
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 Ordenar a ocupação humana na área da APA estabelecendo critérios e diretrizes 
capazes de mitigar e minimizar o impacto sobre o ambiente natural e melhorar a 
qualidade de vida das populações residentes. 

 Minimizar as atuais pressões ao ambiente natural dadas por usos e ocupação 
irregular do solo, colocando em risco o objetivo da criação da APA.  

Normas de Uso 

Ficam proibidas na ZUS as seguintes atividades: 

 Qualquer parcelamento de solo para fins industriais (com exceção de indústria rural e 

do agricultor e empreendedor familiar rural, assim definidos nos termos da Lei n. 

11.326/2006).  

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos 

químicos ou combustíveis.  

 Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio e avançado, exceto em casos 
de utilidade pública, caso não haja outra alternativa. 

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo ou de recursos 

hídricos.  

 Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial invasor. 

 O lançamento de efluentes domésticos ou industriais dentro da Bacia do Rio Batalha, 

com exceção de Núcleos Informais passíveis de regularização conforme Lei nº 

13.465/2017, que poderão lançar dentro da Bacia do Rio Batalha, desde que 

tratados, respeitando os parâmetros de qualidade. 

 O bombeamento de efluentes para fora da APA sem o devido tratamento. 

 Qualquer desdobro nos loteamentos e núcleos informais passíveis de regularização 

conforme Lei nº 13.465/2017, mesmo que regularizados 

 Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do Conselho Gestor da APA. 

Recomendações 

 Formação de corredores de mata nativa entre as áreas de agricultura. 

 Incentivo a culturas orgânicas. 

 Turismo rural ordenado e normatizado, possibilitando a instalação de Pousadas e 
outros empreendimentos, conforme licenciamento específico. 

 Adotar práticas de conservação, uso e manejo do solo e águas adequados, sempre 
em atendimento as normas vigentes. 

 No que diz respeito ao uso de agrotóxico deve-se: 

 Adotar boas práticas para o descarte das embalagens vazias, de acordo com 
a legislação vigente; 

 Apresentar sempre que solicitado o receituário agronômico; 

 Priorizar os produtos que apresentem menor risco toxicológico e 
periculosidade ambiental; 

 Adotar boas práticas para aplicação dos produtos, segundo as normas 
vigentes. 

 Sempre quando oportuno, aderir ao Protocolo de Transição Agroecológica, protocolo 
este firmado com o Sistema Ambiental Paulista. 
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 A regularização fundiária dependerá de aprovação da Prefeitura Municipal 
atendendo as seguintes condições: 

 Execução pelo loteador e/ou interessado, de abastecimento de água 
comunitário, de tratamento de efluentes e da eletrificação rural; 

 Execução pelo loteador e/ou interessado das obras e serviços de perenização 
das estradas através de drenagem das águas pluviais para fora do leito 
carroçável, acumulando-as em terraços ou bacias de captação nas áreas 
marginais, abaulamento do leito carroçável, cascalhamento e outras obras 
que se fizerem necessárias; 

 Licenciamento ambiental; 

 Estabelecimento de uma cota para área verde. 

 Na Zona Rural só serão permitidos parcelamentos de solo com área de no mínimo 
20.000 m2. 

 Novos loteamentos deverão atender o proposto na legislação vigente, priorizando a 
utilização de espécies nativas regionais no paisagismo das áreas úteis e de 
circulação e implementar medidas mitigadoras evitando, minimamente, processos 
erosivos e assoreamento dos corpos d´água e contaminação do solo e recursos 
hídricos (superficial e subterrâneo); 

 Deverão ser adotadas ações e medidas para evitar os processos erosivos, como: 

 Minimização de movimentação de solo; 

 Terraços com dimensões adequadas; 

 Evitar solo exposto; 

 Controle de trilhas de gado; 

 Implantação de sistemas de drenagem provisórios ou definitivos.  

 Obras, atividades e empreendimentos, mesmos os de utilidade pública ou interesse 
social, novas ou existentes deverão apresentar, quando aplicável tecnicamente, as 
seguintes documentação quando da emissão, renovação e regularização da licença 
ambiental:  

 Programa de Monitoramento de Fauna e medidas mitigadoras;  

 Plano de Ação de Emergência (PAE) para produtos perigosos;  

 Instalação de sistemas de drenagem nos trechos de em estradas com trafego 
de produtos perigosos que cortam a Zona de Uso Sustentável; 

 Programa de Apoio à Prevenção e Combate à Incêndios;  

 Programa de Monitoramento e Controle de Espécies Exóticas com Potencial 
de Invasão aos remanescentes naturais. 

7.1.4 - Zona de Proteção de Manancial (ZPM) 

A Zona de Proteção de Manancial é lindeira à Zona de Uso Sustentável, à Zona Urbana 
Consolidada e aos municípios de Agudos e Piratininga. Ela está inserida na zona rural do 
município e é constituída de áreas de pecuária extensiva entremeadas de pequenos 
fragmentos florestais. Configura-se como a principal zona da APA para salvaguarda da 
qualidade e disponibilidade hídrica a montante do ponto de captação para abastecimento de 
parcela da comunidade residente em Bauru.  

Resguarda importantes afluentes da margem direita do rio Batalha, especialmente as áreas 
de cabeceira de drenagem. Para a manutenção sustentável do recurso água, é necessário 
adequação do planejamento voltado à vocação natural do sistema hídrico, uma vez que a 
qualidade da água bruta depende da forma pela qual os trechos da bacia são manejados. 
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A Figura 7.07 apresenta a Zona de Proteção de Manancial. 

Figura 7.07- Localização da Zona de Proteção de Manancial 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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Objetivo 

 Conservar a bacia de drenagem dos afluentes da margem direita do rio Batalha, 
inseridos na APA a montante da captação de água para fins de garantir 
abastecimento público.  

 Manter a qualidade e disponibilidade hídrica da água que abastece o município de 
Bauru. 

Normas de Uso 

Ficam proibidas na ZPM as seguintes atividades: 

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos 

químicos ou combustíveis.  

 Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio e avançado, exceto em casos 
de utilidade pública, caso não haja outra alternativa. 

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo ou de recursos 

hídricos.  

 Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. 

 O lançamento de efluentes domésticos ou industriais dentro da APA Municipal Rio 

Batalha, com exceção de áreas consolidadas regularizadas e núcleos informais 

existentes passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017, que poderão 

lançar dentro da Bacia do Rio Batalha, desde que tratados, respeitando os 

parâmetros de qualidade. 

 O bombeamento de efluentes para fora da APA sem o devido tratamento. 

 Qualquer parcelamento de solo para fins industriais (com exceção de indústria rural e 

do agricultor e empreendedor familiar rural, assim definidos nos termos da Lei n. 

11.326/2006).  

 Qualquer desdobro nos loteamentos e núcleos informais passíveis de regularização 

conforme Lei nº 13.465/2017, mesmo que regularizados. 

 Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do Conselho Gestor da APA. 

 Deposição de resíduos de qualquer natureza. 

 Represamentos sem o devido licenciamento.  

Recomendações 

 Recuperação das áreas degradadas, no caso de recuperação induzida, deverá ser 
realizada mediante a elaboração de projeto específico devidamente autorizado pela 
SEMMA. Somente poderão ser usadas espécies nativas, devendo ser eliminadas as 
espécies exóticas porventura existentes. 

 As pesquisas sobre os processos de regeneração natural nas fitofisionomias típicas 
da APA deverão ser incentivadas. 

 Implementação da Reserva Legal faltante de aproximadamente 30 hectares 
conforme dados apresentados no CAR. Tal ampliação da Reserva Legal deverá ser 
realizada, quando possível, contígua às Zonas de Proteção. 

 Conter processos erosivos e de assoreamento, promovendo a recuperação natural 
ou induzida das áreas, inclusive com execução de obras de engenharia, se 
necessário. 
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 Formação de corredores de mata nativa entre as áreas de reflorestamento e 
agricultura. 

 Incentivo a culturas orgânicas. 

7.1.5 - Zona Urbana Consolidada (ZUC) 

Contemplam as áreas urbanizadas do município de Bauru que adentram a APA, na sua 
porção Leste e Sudeste, em acordo com o previsto no Plano Diretor. Caracteriza-se pela 
presença de concentração de residências com perfil urbano e pequenos espaços vazios. 

A principal função ambiental desta Zona é buscar o equilíbrio entre o vetor de expansão 
caracterizado principalmente pela BR-369 e o desenvolvimento na APA Municipal do Rio 
Batalha.  

A Figura 7.08 apresenta a Zona Urbana Consolidada definida para a APA. 

Objetivos 

 Disciplinar a expansão urbana na APA de modo a não colocar em risco o objetivo de 

criação da mesma. 

 Permitir que o município de Bauru se desenvolva em termos de organização, 

infraestrutura e visibilidade do futuro almejado com bases em preceitos da 

sustentabilidade.  

Normas de Uso 

Ficam proibidas na ZUC as seguintes atividades: 

 Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio a avançado, exceto em casos 

de utilidade pública, caso não haja outra alternativa. 

 O lançamento de efluentes domésticos ou industriais dentro da Bacia do Rio Batalha.  

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo ou das águas. 

 Depósito, mesmo que temporário, de distribuição e comércio atacadista de produtos 

químicos ou combustíveis.  

 Depósito de materiais radioativos.  

 Plantio de espécies exóticas com potencial invasor, conforme lei específica.  

 Nos loteamentos Águas Virtuosas e Chácaras Cornélias não serão permitidos 

reloteamento e desdobros dos loteamentos. 

 Novos parcelamentos do solo, loteamentos ou desdobro que estejam em desacordo 

com o previsto nas diretrizes de criação/permissão para cada área urbana e sem o 

devido licenciamento. 

Recomendações 

 Loteamentos já existentes destinados a chácaras de lazer e outras finalidades urbanas 
ficam condicionados à regularização por meio dos respectivos licenciamentos. 

 O esgotamento sanitário deverá atender o que os instrumentos legais federais, 
municipais e estaduais indicam. 
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Figura 7.08- Localização da Zona Urbana Consolidada 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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7.1.6 - Zona Industrial, Comercial e de Serviços (ZICS) 

Essa zona configura-se por áreas com atividades rurais e ocupações populacionais ao longo 
da Rodovia Comandante Ribeiro de Barros – SP 294. Faz o limite físico entre a zona de uso 
sustentável e a zona conservação, compondo um buffer de 500 metros de ambos os lados 
da Rodovia. Sua delimitação corrobora com o Plano Diretor Municipal indicando a potencial 
expansão para atividades de serviço, indústrias e estabelecimentos comerciais. 

Inclui em seus limites o Córrego Água do Cedro, resguardando fragmentos de Floresta 
Estacional Semidecidual que compõe o Corredor Ecológico proposto para a APA. 

A Figura 7.09 apresenta a Zona Industrial, Comercial e de Serviços definida para a APA. 

Objetivos 

 Disciplinar a expansão de indústrias, comércio e serviço sobre o trecho da SP-294 

que cruza a APA. 

 Permitir que o município de Bauru se desenvolva em termos de organização, 

infraestrutura e visibilidade do futuro almejado com bases em preceitos da 

sustentabilidade. 

Normas de Uso 

Ficam proibidas na ZICS as seguintes atividades: 

 Instalação de indústrias classificadas como nocivas pelo Zoneamento Municipal (Lei 

Municipal nº 2339/1982, ou outra que vir a substitui-la) e lotes inferiores ao mínimo 

previsto em Lei Municipal vigente. 

 Desmatamento de vegetação nativa em estagio médio e avançado, salvo no caso de 
obras de utilidade pública e da instalação de empreendimentos devidamente licenciados, 
atendendo-se às medidas de controle, mitigação e compensação ambiental indicados 
em instrumentos de licenciamento ambiental.  

 Depósito de materiais radioativos.  

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo ou de recursos hídricos.  

 O lançamento de efluentes sem o devido tratamento. 

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de combustível.  

 Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial invasor, conforme lei específica.  

 Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da APA, sem o devido 

licenciamento ambiental e anuência do Conselho Gestor da APA. 

Recomendações 

 Uso institucional e a instalação de empresas que desenvolvam atividades comerciais e 
de serviços, e industriais de menor potencial poluidor, que submetidos a métodos 
adequados de controle e tratamento apresentem níveis de incomodidade capazes de se 
compatibilizar ao uso residencial. 

 Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA 
Municipal do Rio Batalha, 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. 

 Em estradas com tráfego de produtos perigosos, construção de sistemas de drenagem e 
bacias de retenção nos trechos que cortam a Zona para contenção de vazamentos e de 
produtos perigoso decorrentes de acidentes rodoviários. 
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Figura 7.09- Localização da Zona Industrial, Comercial e de Serviços 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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8 –  NORMAS GERAIS DA APA MUNICIPAL DO RIO 
BATALHA 

As normas gerais para a APA Municipal do Rio Batalha visam orientar os procedimentos, as 
ações e as restrições necessárias à gestão e manejo da Unidade. Dessa forma é proibido 
na APA: 

 O lançamento de resíduos agrícolas e pecuários nos corpos d’água, sem o devido 
tratamento, observadas ainda as normas específicas de cada zona. 

 O lançamento de resíduos de lavagens de embalagens de agrotóxicos, biocidas ou 
fertilizantes nos recursos hídricos, ou mesmo nos coletores de esgoto. 

 O lançamento de efluentes domésticos ou industriais dentro da APA Municipal Rio 

Batalha, com exceção de áreas consolidadas regularizadas e núcleos informais 

existentes passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017. As atividades 

licenciadas para lançar dentro da Bacia do Rio Batalha deverão tratar os efluentes e 

atender os parâmetros de qualidade. 

 O bombeamento de efluentes para fora da APA sem o devido tratamento. 

 A utilização de agrotóxicos ou outros biocidas que ofereçam riscos sérios na sua 
utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual. 

 A utilização de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou prática 
agrossilvopastoril, exceto aquelas necessárias a problemas fitossanitários desde que 
aprovadas pela SEMMA e SAGRA. 

 Usos ou práticas capazes de causar degradação do meio ambiente, ficando proibido 
o uso de pulverização aérea.  

 O escoamento superficial difuso de efluentes provenientes da agricultura ou 
pecuária. 

 A inclusão em perímetro urbano de uma faixa de 300 metros nas margens do Rio 
Batalha dentro da APA. Exceto para o loteamento Águas Virtuosas, ZICS e núcleos 
informais passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017 (Lei de 
Regularização Fundiária) e obras de utilidade pública caso não haja outra alternativa, 
de forma a garantir a manutenção da permeabilidade e da fertilidade do solo e da 
vegetação nativa, condições essas consideradas essenciais para a proteção da 
qualidade hídrica e da biodiversidade regional. 

 Atividade de mineração, exceto extração de areia através de dragagem de leitos de 
córregos, devidamente licenciada e com anuência do conselho gestor desta APA, e 
aquelas de utilidade pública. 
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 O parcelamento do solo em zona rural deverá obedecer ao tamanho mínimo 
estabelecido no módulo fiscal do INCRA. 

 As demais atividades contidas nas descrições de cada zona. 

Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

 No caso de áreas consolidadas regularizadas e núcleos informais existentes 
passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017, os efluentes deverão ser 
tratados atendendo os parâmetros de qualidade. 

 Os novos empreendimentos deverão realizar o tratamento dos efluentes conforme os 
parâmetros de qualidade antes do seu bombeamento para fora da APA. 

 No caso de regularização fundiária urbana abranger áreas da APA, será exigida a 
anuência do órgão gestor da unidade, desde que estudo técnico comprove que 
essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições 
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior (Lei nº 13.465, de 11 
de julho de 2017). 

 O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo, 
recomendadas pelos órgãos oficiais de assistência técnica e extensão rural. 

 A conservação e manutenção de estradas rurais deverão seguir os preceitos de 
conservação de solo conforme legislação vigente. 

 Devem ser buscadas novas alternativas ao pastoreio excessivo, considerando-se 
como tal aquele capaz de acelerar sensivelmente os processos de erosão. 

 Todo e qualquer confinamento visando à produção de proteína animal deverá ter 
anuência da SEMMA, ouvido o Conselho Gestor da APA. A SEMMA poderá requerer 
processos de licenciamento ambiental para os processos de confinamento 
entendidos como capazes de gerar contaminação do solo ou das águas. 

 Qualquer atividade não mencionada que possa causar impactos ambientais que 
comprometam a qualidade hídrica poderão ser solicitadas mitigações ou soluções 
técnicas. 

 Todas as formas permissivas de desmatamento e corte de árvores isoladas contidas 
neste plano não poderão ser menos restritivas que as leis municipais, estaduais e 
federais vigentes. 

 Todo barramento de curso d’água, mesmo que licenciado, deverá ser comunicado a 
SEMMA. 

 Para toda e qualquer atividade industrial, comercial, de serviço, parcelamento do 
solo e possíveis regularizações fundiárias, exercidas na APA Municipal, é obrigatória 
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, APPs e demais áreas protegidas que sejam 
consideradas incompatíveis com esse uso, para efeito desta regulamentação. A 
bacia de detenção deverá ser computada como equipamento público urbano em 
área institucional acima dos índices urbanísticos mínimos exigidos. 
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 Caberá ao Poder Público expedir diretrizes referentes ao tratamento de águas 
oriundas de sistemas de drenagem urbana, garantindo a qualidade do tratamento de 
água para uso humano oriunda da Estação de Tratamento de Água.  

 Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA 
Municipal do Rio Batalha, é obrigatório a implantação de equipamentos de captação, 
uso e reuso de águas pluviais conforme Lei Municipal nº 6.110 de 25 de agosto de 
2011.  

 Todas as APPs existentes na APA Municipal do Rio Batalha, que não estejam 
envolvidas em novos parcelamentos do solo ou regularização fundiária, terão faixas 
com largura mínima de 30 metros em ambos os lados e ao longo dos corpos d’água 
e de 50 metros em torno de nascentes e lagos naturais ou não, provenientes de 
ações humanas ou de degradações originárias de eventos naturais. Exceto nos 
casos previstos no artigo 3º, inciso IV da Lei 12.651/2012" 

 Em toda a APA do Rio Batalha é proibida a drenagem de áreas naturalmente 
úmidas. 

 Toda obra de travessia em área pública ou privada só será permitida com aprovação 
dos órgãos ambientais e deverão obrigatoriamente, se apontado em estudo técnico, 
contemplar passagens de fauna. 

 Eventuais projetos minerários de extração de areia passíveis de serem executados 
nos rios somente serão realizados, quando houver interesse do município em 
desassorear os rios. Nesses casos, poderá ser efetuado o aproveitamento 
econômico do material extraído sendo, entretanto o processo condicionado a 
licenciamento ambiental. 

 As diretrizes contidas neste Plano de Manejo não excluem a obrigatoriedade do 
cumprimento de diretrizes mais restritivas estabelecidas pelo Plano Diretor 
Participativo do Município de Bauru e demais legislações vigentes. 

 Cabe à Prefeitura Municipal analisar a legalidade da regularização fundiária dos 
núcleos informais, o que não exime possíveis responsabilidades criminais por 
parcelamento de solo irregular. 

 Parcelamentos do solo, empreendimentos e possíveis regularizações fundiárias 
deverão considerar obrigatoriamente:  

a) A destinação mínima de 50 metros para Áreas de Preservação Permanente – 
APP’s ao longo dos cursos d’água e 50 metros ao redor das nascentes e o 
atendimento às leis específicas sobre as outras formas de APP’s; 

b) Para a destinação da área do empreendimento como área verde pública, poderá 
ser computada toda a APP e Reserva Legal, caso houver; 

c) O interessado deverá apresentar, quando necessário, projeto de recuperação 
ambiental das APPs, a ser realizado por profissional legalmente habilitado, assim 
como a execução do mesmo, devendo ser firmado um Termo de Compromisso de 
Recuperação Ambiental. Este projeto de recuperação deverá contemplar a 
manutenção por um período mínimo de três anos, podendo ser prorrogáveis 
conforme necessário. 
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d) A destinação de 35% da área total do empreendimento como área permeável. 
Poderá ser computado como área permeável do parcelamento: o total da área 
verde; a APP; a reserva legal; áreas de passagem de linhas de transmissão; faixa 
de servidão de equipamentos públicos urbanos que mantenham a permeabilidade 
do solo e sistema de lazer; 

e) A título de outorga onerosa ambiental para parcelamento de solo, empreendimentos 
ou regularização fundiária, caberá ao empreendedor recuperar corredores 
ecológicos em APPs dentro da APA do Rio Batalha em área proporcional à do 
empreendimento, a ser realizada conforme fórmula de cálculo da Tabela 8.01, a fim 
de ligar as áreas de fragmentos de vegetação nativas instituídas no zoneamento 
como ZP (Zona de Proteção). Para isso o interessado deverá apresentar projeto de 
recuperação ambiental dos corredores ecológicos realizado por profissional 
legalmente habilitado, assim como a execução do mesmo, devendo ser firmado um 
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental junto a SEMMA com 
responsabilidade de manutenção por um período mínimo de três anos, podendo ser 
prorrogáveis conforme necessário; 

f) Na Zona de Proteção de Manancial, a outorga onerosa será igual a um terço da 
área comercializável do empreendimento, em m², a ser recuperada dentro da área 
de manancial preferencialmente na área não edificante;  

g) Os recursos oriundos da outorga onerosa deverão ser prioritariamente revertidos 
para a APA; 

h) A SEMMA deverá indicar as áreas para os corredores ecológicos com anuência dos 
proprietários, devendo ser priorizados aqueles citados no Plano Municipal de 
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado. Não havendo áreas para 
indicar, cabe ao empreendedor recolher junto ao Fundo Municipal a ser criado, o 
valor correspondente em forma de outorga onerosa ambiental sobre a área 
vendável, cujo valor será definido por regulamentação específico do Fundo; 

i) Se houver interesse de recuperar áreas de compensação a título de outorga 
onerosa ambiental dentro da Bacia do Rio Batalha e que estejam fora das áreas de 
preservação permanente ou de áreas de corredores ecológicos de interesse deste 
Plano, tais condições deverão ser autorizadas pela SEMMA; 

j) Todo empreendimento deverá ter previamente aprovado pelos órgãos municipais 
responsáveis pelo Meio Ambiente, Planejamento e Obras, projeto específico de 
conservação do solo e combate à erosão a ser executado durante todo o período 
até a conclusão e recebimento definitivo de todas as obras de infraestrutura por 
parte da Prefeitura; 

k) Os empreendimentos e atividades sujeitas à legislação específica, relacionados a 
Estudos de Impactos de Vizinhança – EIV – deverão contemplar a elaboração 
desse instrumento de licenciamento previamente à sua instalação, conforme 
previsto em Lei Municipal; 

l) Não será permitida a implantação de rede de abastecimento de água no passeio 
público, com exceção a ligação do ramal, evitando incompatibilidades com a 
arborização urbana; 
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m) A instalação de postes de energia elétrica e iluminação deverá se dar na face leste 
e sul do sistema viário, de forma que as árvores de maior porte sejam plantadas na 
face norte/oeste, promovendo sombra no sistema; 

n) As empresas, atividades e obras devidamente regularizadas e já existentes e 
licenciadas na APA terão prazo de um ano para apresentar uma proposta e de três 
anos para início do atendimento das exigências contidas nesse Plano de Manejo. 

o) A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá expedir lista própria de espécies 
nativas para arborização dentro da APA Rio Batalha. 

Tabela 8.01 - Fórmula Outorga Onerosa APA do Rio Batalha em casos de  Parcelamentos de 
Solo para Fins Urbanos na ZUS 

TIPO DE EMPREENDIMENTO FÓRMULA* 

Empreendimentos de Interesse Social ON= (TALC-ERL-EAPP)X10% 

Demais Empreendimentos ON= (TALC-ERL-EAPP)X20% 

Regularização Fundiária ON= AOG (Área Ocupada da leba)X20% 

Legenda: *As siglas das fórmulas possuem os seguintes significados: ON= Outorga Onerosa em m2, TALC= Total da área de 
lotes comerciáveis, ERL= Excedente da Reserva Legal, não computadas como Área Verde em m2, EAPP= 
Excedente das áreas de Preservação Permanente não computadas com Área Verde em m2  

Tabela 8.02 - Fórmula Outorga Onerosa APA do Rio Batalha em Casos de  Parcelamentos de 
Solo para Fins Urbanos na ZPM 

FÓRMULA* 

ON= (TALC-ERL-EAPP)X1/3 

Legenda: *As siglas das fórmulas possuem os seguintes significados: ON= Outorga Onerosa em m2, TALC= Total da área de 
lotes comerciáveis, ERL= Excedente da Reserva Legal, não computadas como Área Verde em m2, EAPP= 
Excedente das áreas de Preservação Permanente não computadas com Área Verde em m². 
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9 – PROGRAMAS 

Os programas de manejo são instrumentos de planejamento que estabelecem as 
atividades, as ações e as diretrizes básicas para a gestão e administração da APA, 
construindo os canais de participação de diversos atores interessados nas políticas de 
conservação. Consiste em uma ferramenta dinâmica, flexível e coerente para o 
cumprimento dos objetivos de criação da APA Municipal do Rio Batalha. 

Considerando as diretrizes do Termo de Referência do presente projeto, os resultados do 
diagnóstico da APA e, também, as Oficinas de Planejamento realizadas, os seguintes 
programas podem ser preconizados para a Unidade: 

9.1 - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO 

Este programa contempla o conjunto das atividades a serem desenvolvidas para a gestão 
e divulgação da APA Municipal do Rio Batalha e para a implantação do Plano de Manejo, 
abordando os aspectos relativos à administração da UC e definindo a estrutura humana e a 
infraestrutura necessárias para o desenvolvimento das atividades propostas para a UC e 
demais programas, de forma a garantir que a APA atinja seus objetivos de manejo. 

 Atividades 

1 Buscar mecanismos e recursos para a implementação do Plano de Manejo e de suas 
atividades.  

2 Fortalecer os recursos humanos de forma a garantir a eficiência administrativa da APA. 

3 Adquirir os equipamentos apropriados para a gestão da UC.  

4 Realizar cursos de treinamento e capacitação de acordo com as funções e 
necessidades da APA.  

5 Fortalecer a atuação do Conselho Consultivo mediante:  

a) Realização periódica de reuniões do Conselho, promovendo, quando 
necessário, a capacitação e treinamento dos conselheiros em diferentes 
assuntos e os envolvendo nas problemáticas da APA. 

b) Elaboração de um Plano de Ação das atividades do Conselho. 

c) Incentivo à criação de Câmaras Técnicas e/ou Grupos de Trabalho referentes 
aos diversos temas relativos à gestão da UC para auxiliar nas atribuições do 
Conselho, quando necessário. Alguns temas pertinentes identificados e 
passíveis de criação de tais dispositivos são os seguintes:  

 Qualidade e disponibilidade hídrica. 

 Modelos de uso e ocupação do solo aplicáveis ao zoneamento da APA. 

 Conservação da biodiversidade. 

 Fiscalização e educação ambiental. 

d) Elaboração/ revisão de regimento interno do Conselho. 
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e) Implementação, acompanhamento e revisão, quando necessário, do Plano de 
Manejo da APA Municipal do Rio Batalha.  

f) Integrar e melhorar a relação com a população do entorno e/ou do interior da 
UC, conforme o caso. 

g) Quando necessário, formalizar acordos com instituições públicas e/ou privadas, 
visando o apoio para a implementação de atividades em parceria.  

6 Criar Banco de Dados da APA Municipal do Rio Batalha, considerando os seguintes 
aspectos:  

a) Alimentar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) com informações 
vetoriais e de imagens disponíveis. 

b) Estruturar um banco de dados documental, preferencialmente utilizando um 
sistema de gerenciamento de cadastro e rastreabilidade de informações. 

c) Alimentar e informatizar o cadastro de proprietários, empreendimentos e 
atividades já presentes e/ou a serem instaladas na APA, caracterizando-os 
quanto aos aspectos referentes ao zoneamento da UC. 

d) Estabelecer procedimentos referentes ao armazenamento e autorizações das 
pesquisas realizadas. 

e) Implantar e manter atualizado um banco de dados sobre as atividades de 
fiscalização, prevenção e controle. inclusive em ambiente SIG, permitindo 
avaliar a eficácia dos trabalhos e adequar às ações, caso necessário. 

7 Orientar os proprietários acerca da regularização de loteamentos e/ou ocupações que 
se encontram irregulares.  

8 Articular a coleta de resíduos sólidos produzidos no interior da APA Municipal do Rio 
Batalha. 

9 Articular a divulgação da APA e de seu Plano de Manejo à população de Bauru e região 
mediante o uso de diferentes instrumentos de divulgação (folders, cartazes, cartilhas, 
palestras, sites, dentre outros mecanismos) e mídias sociais, tendo enfoques especiais 
nas questões relativas ao uso e ocupação do solo conforme zoneamento definido, 
modelos de manejo do solo, proteção da qualidade hídrica e da biodiversidade e 
potencial para a realização de atividades de turismo e visitação de atrativos da UC. 

10 Avaliar a necessidade de realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental, bem como estudos de impactos de vizinhança – EIV e demais instrumentos 
de avaliação de impactos ambientais, nos casos de empreendimentos pretendidos à 
instalação na APA. Caso positivo, acompanhar o desenvolvimento das ações de 
controle, mitigação, monitoramento e compensação ambiental a serem desenvolvidas. 

11 Orientar e fiscalizar a aplicação de recursos na UC. 

12 Considerando a sobreposição com a APA Estadual do Rio Batalha, a gestão das UCs 
sobrepostas deverá buscar, de forma integrada, o estabelecimento de medidas de 
proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade 
regional e o desenvolvimento sustentável no contexto do município de Bauru e, quando 
pertinente, de áreas lindeiras. 

13 Elaborar um plano orçamentário prevendo possíveis despesas da APA Municipal do Rio 
Batalha. 

14 Adoção de políticas de incentivo para a promoção da adequação, recuperação e 
conservação ambiental, através de mecanismos como o Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), créditos de carbono, criação de Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs), entre outros. 
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9.2 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

O Programa de Proteção e Fiscalização consiste na criação de estratégias e instrumentos 
que tenham por enfoque a minimização das pressões sobre o patrimônio natural da APA do 
Rio Batalha. Tem por objetivo estabelecer um Sistema de Fiscalização por meio de ações 
integradas entre os órgãos responsáveis, mediante orientação, prevenção, fiscalização e 
controle, objetivando a redução atividades ilegais e situações de risco e seus impactos 
sobre os recursos da UC. 

 Atividades 

1 Elaborar um Plano de Proteção e Fiscalização específico contendo: 

a) Levantamento e identificação de áreas de maior pressão sobre o território da UC de 
forma a tornar o planejamento e as ações efetivas, tendo enfoques prioritários nas 
questões referentes ao uso e ocupação do solo em conformidade com os modelos 
previstos no zoneamento da APA. à proteção dos recursos hídricos, e à proteção dos 
remanescentes florestais e da biodiversidade. 

b) Estratégias para o atendimento às denúncias de atividades ilegais, pertinentes à 
gestão da APA. 

c) Procedimentos para o desenvolvimento de ações de fiscalização, com enfoque inicial 
na orientação dos usuários dos recursos da APA quanto às suas normas e 
zoneamento (atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

d) Cronograma de fiscalização. 

2 Monitorar as condições dos loteamentos e/ou parcelamento do solo no que se refere ao 
tamanho dos lotes. 

3 Implantar e manter um sistema de comunicação entre os responsáveis pela proteção e 
fiscalização das atividades operacionais. 

4 Criar um canal de comunicação com os demais órgãos responsáveis pela fiscalização 
(SEMMA, Polícia Militar, Ambiental, Civil e Federal, Ministério Público). 

5 Criar parcerias público/privadas para ações de prevenção e combate a incêndios, com 
enfoque especial na articulação e orientação com proprietários, inclusive os residentes 
nos limites da APA, quanto a alternativas ao uso do fogo e das boas práticas 
agropecuárias (atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

6 Estimular e articular junto aos órgãos Estaduais e Municipais o aumento da fiscalização 
para o cumprimento da legislação ambiental. 

7 Monitorar o atendimento das condicionantes de licenciamento de empreendimentos 
com potencial poluidor, conforme Resolução CONAMA nº 01/1986 e os demais 
instrumentos legais previstos neste Plano de Manejo. 

9.3 – PROGRAMA DE VISITAÇÃO E TURISMO 

O potencial turístico na APA Municipal do Rio Batalha é incipiente. Uma alternativa que pode 
ser explorada é o turismo rural, haja vista a presença de várias chácaras no contexto da UC. 
Entretanto, é importante que os participantes estejam devidamente organizados, tanto para 
sanar os problemas e dificuldades comuns, como na oferta dos produtos turísticos da 

comunidade. Em consonância com o Plano Diretor de Turismo, este programa tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo na região da APA 
Municipal do Rio Batalha de acordo com sua identidade e vocação, criando alternativas de 
trabalho e renda para a população. 
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 Atividades 

1 Buscar apoio e parcerias do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para análise 
de viabilidade de desenvolvimento do turismo e lazer, por meio do inventário e seleção 
de áreas vocacionadas para a prática de diferentes modalidades de turismo rural e de 
natureza. 

2 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 que inclua: 

a) Incentivo a proprietários de áreas relevantes em recepcionar o turista. 

b) Identificação de produtos e serviços que poderão ser ofertados aos visitantes, como 
passeios, café colonial, almoços, além da comercialização de produtos orgânicos. 

3 Articular a realização de estudos para identificação do potencial para visitação e de 
lazer existente, assim como os potenciais impactos que a atividade poderá causar no 
tocante aos recursos hídricos, à biodiversidade e ao atual modo de vida das 
comunidades de cada área considerada.  

4 Definir e aplicar medidas mitigadoras de impactos nas áreas elegidas para o 
desenvolvimento do turismo. 

5 Apoiar a capacitação de monitores locais com estruturação de conteúdo programático 
específico para ser aplicado em sua formação, considerando que estes devem 
desempenhar um importante papel na experiência do visitante, proporcionando um 
incremento educativo e interpretativo durante a visita. 

6 Fomentar de programas de ecoturismo, observação de vida silvestre (a exemplo de 
observação de aves - birdwatching) e aspectos históricos da região (atividade inter-
relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

9.4 – PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO 

O Programa de Pesquisa e Monitoramento constitui uma das principais ferramentas para o 
incremento de informações acerca da UC. A geração de informação permite o 
desenvolvimento contínuo de estratégias para a conservação, gestão e uso sustentável dos 
recursos naturais. Além disso, a APA Municipal do Rio Batalha, enquanto detentora de 
riqueza biológica significativa condizente com uma região de transição entre a Mata 
Atlântica e o Cerrado, mostra-se como uma UC de grande importância para a ampliação do 
conhecimento científico da sua região de inserção. Por sua vez, monitoramentos sobre flora 
e fauna são fundamentais para a avaliação constante da eficácia das medidas de manejo a 
serem implantadas na UC, com especial destaque à criação de eventuais RPPNs e 
corredores ecológicos, à recuperação de áreas degradadas e/ou à implantação de medidas 
e programas atrelados a processos de licenciamento ambiental de empreendimentos. 

O programa visa, igualmente, apresentar as principais linhas de pesquisa e monitoramento 
necessárias para a gestão da biodiversidade da UC. Deve-se salientar que tais projetos não 
são os únicos passíveis de desenvolvimento. A ampliação do conhecimento sobre a APA 
Municipal do Rio Batalha e as ações de gestão poderão requerer, no futuro, que novos 
projetos sejam concebidos. Esta é uma condição típica de sistemas de gestão ambiental de 
áreas protegidas. 

 Atividades 

1 Articular, por meio de convênios e acordos de cooperação com instituições públicas 
e/ou privadas, a implantação de um sistema permanente de apoio à pesquisa 
científica. Tais convênios devem priorizar instituições de pesquisa e/ou ensino 
superior com atuação na região de Bauru. 
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2 Ampliar os convênios já existentes. 

3 Divulgar permanentemente as demandas de pesquisa e monitoramento necessárias 
à gestão da APA (atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

4 Incentivar que as pesquisas realizadas possuam, além da natureza científica, 
recomendações práticas de manejo, conservação e/ou uso sustentável dos recursos 
naturais, com especial destaque à qualidade e disponibilidade hídrica. 

5 Acompanhar as pesquisas e monitoramentos realizados, verificando se estão 
fornecendo informações passíveis de serem utilizadas pela gestão e, quando 
pertinentes, orientando os aspectos necessários para tal.  

6 Criar ferramentas de integração das pesquisas realizadas (banco de dados) com a 
comunidade residente, buscando organizar a informação e disseminar o 
conhecimento da biodiversidade e demais recursos naturais da UC. 

a) Manter o banco de dados atualizado, contendo o nome do pesquisador, do 
projeto e da instituição, assim como as licenças pertinentes, relatórios 
parciais, resultado e datas de início e término previstos e realizados. 

b) Cobrar o recebimento dos relatórios e publicações decorrentes das pesquisas 
científicas após a conclusão dos estudos dentro do prazo estipulado pelo 
compromisso de entrega das informações. 

c) Criar mecanismos de divulgação dos resultados dos estudos realizados perante a 
comunidade junto a mídias sociais, sites e junto a instituições de ensino regionais. 

7 Promover, na medida do possível, oficinas e outros eventos com a participação dos 
pesquisadores para a apresentação da produção científica para o Conselho 
Consultivo (atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental).  

8 Buscar parcerias para: 

a) Identificar e avaliar os impactos de atividades sobre os recursos naturais na UC, 
com especial destaque aos recursos hídricos e à biodiversidade. 

b) Realizar estudo sobre a capacidade de suporte para as atividades de uso público 
que venham a ser desenvolvidas na UC, em especial quando estas foram 
associadas a áreas úmidas, rios e lagos. 

c) Monitorar a qualidade dos recursos hídricos em vários pontos do rio Batalha e 
afluentes no interior da UC. 

d) Diagnóstico da ictiofauna presente nos diferentes ecossistemas aquáticos da 
APA, com avaliação das similaridades e particularidades existentes entre áreas 
de nascentes, rios e reservatórios. 

e) Pesquisa e monitoramento de espécies novas e de relevância científica, como por 
exemplo, Akodon cursor, felinos e marsupiais. 

f) Monitoramento da fauna atropelada na APA, com avaliação e mapeamento de 
locais de maior intensidade e com a definição de estratégias a serem adotadas 
para minimização e controle. 

g) Monitoramento de espécies exóticas invasoras (fauna e flora) em ecossistemas 
naturais, com indicativos das ações capazes de efetuar seu controle e/ou 
erradicação (atividade inter-relacionada ao Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas).  

h) Monitorar eventuais processos de recuperação ambiental a serem implantados na 
APA, com especial destaque ao controle de processos erosivos, avaliação da 
qualidade hídrica e criação de corredores ecológicos. Em todos os projetos, 
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deverão ser eleitos e descritos os principais indicadores ecológicos dos processos 
de recuperação e sua avaliação temporal e quantitativa. 

i) Desenvolver ações de Educação Ambiental quando do desenvolvimento de 
atividades de pesquisa junto a comunidades da APA (rurais ou urbanas) (atividade 
inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

j) Pesquisar o potencial de geração de Serviços Ambientais prestados pela UC, com 
especial destaque à produção de água. 

9.5 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A disponibilização de informações e a criação de canais e ferramentas de comunicação 
para o diálogo entre a APA Municipal do Rio Batalha e a sociedade, principalmente aquela 
residente na UC, são fundamentais para o sucesso da implementação do Plano de Manejo. 
Os benefícios ambientais, econômicos e sociais que decorrem da existência da UC, bem 
como aspectos de interesse das comunidades, serão o foco do programa. Também é 
fundamental a sensibilização sobre a importância da preservação e conservação dos 
recursos naturais da região, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade de vida 
e para o desenvolvimento da consciência cidadã. 

 Atividades 

1. Articular com instituições parceiras a elaboração de materiais didáticos com 
linguagem acessível aos diversos públicos para servirem como ferramentas de 
comunicação e outros instrumentos pedagógicos de Educação Ambiental, com 
elementos que contribuam para a valorização ambiental, sempre que possível com 
a participação comunitária e com base na realidade e demandas locais. 

2. Desenvolver atividades de sensibilização ambiental voltadas para a população 
residente, buscando compartilhar informações sobre a APA com a comunidade. 

3. Promover visitas temáticas para alunos e professores das escolas à APA e/ou a 
áreas de relevância ambiental, com especial destaque a áreas de captação hídrica 
e ecossistemas naturais. 

4. Desenvolver trabalhos sob a temática diversidade biológica, cuja ocorrência foi 
confirmada para a região, destacando sua importância, necessidades e estratégias 
de conservação e possibilidades de uso sustentável. 

5. Apoiar a capacitação de monitores locais com estruturação de conteúdo 
programático específico para ser aplicado em sua formação, considerando que 
estes devem desempenhar um importante papel na experiência do visitante, 
proporcionando um incremento educativo e interpretativo durante a visita. 

6. Apoiar a capacitação dos produtores rurais, tanto para criadores de gado quanto 
agricultores, em temas ligados à: A) certificação orgânica e ambiental de produtos e 
processos. B) atividades e técnicas de recuperação ambiental. C) produção e 
comercialização de sementes e mudas florestais nativas e recuperação florestal. D) 
legislação ambiental; E) ações de boas práticas agrícolas e de uso e manejo do 
solo. 

7. Criar uma página da APA na internet, vinculado à da SEMMA, para divulgação das 
suas ações. 

8. Estabelecer uma rotina de divulgação de informações, em linguagem acessível, 
sobre as atividades desenvolvidas e outras informações relevantes, como forma de 
ampliar a comunicação e divulgação das ações - palestras, boletins e programas de 
rádio e televisão 
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9.6 – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Na APA Municipal do Rio Batalha as atividades que tem descaracterizado os espaços 
naturais são, notadamente, as ocupações antrópicas irregulares e atividades agropastoris 
efetuadas em modelos não sustentáveis. O que se observa na paisagem degradada, no 
geral, são processos erosivos em grau acentuado, especialmente no caso das voçorocas, 
ou degradação da vegetação nativa remanescente, em especial em áreas de APPs ou 
reservas legais. Tais processos, além da alteração na paisagem, comprometem a qualidade 
e quantidade das águas do Rio Batalha e de seus afluentes e/ou interferem na dinâmica das 
espécies nativas, tanto da flora quanto da fauna. 

O presente programa busca atender aos objetivos da UC quanto ao uso racional dos 
recursos naturais de forma a manter equilibrados a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, além de atender à legislação ambiental quanto à recuperação de áreas 
degradadas e áreas de preservação permanente. Nesses casos, observa-se que o processo 
de degradação de tais áreas tem causado severos impactos ambientais principalmente 
sobre os recursos hídricos, haja vista a e erosão do solo exposto e consequente 
assoreamento, Mediante ações de recuperação, torna-se possível reduzir ou evitar o 
agravamento de processos erosivos e o comprometimento dos recursos hídricos locais. Por 
sua vez, é mediante a recuperação ambiental que será possível a criação de corredores 
ecológicos entre alguns dos remanescentes florestais presentes na APA. 

Foram consideradas prioritárias as áreas de preservação permanente (APP) assim definidas 
a partir do Código Florestal Brasileiro Lei nº 12.651/2012 a partir da base cartográfica do 
Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos do Município de Bauru. Para as nascentes 
foi definido um buffer de 50 metros e para os cursos d’água, inferior a 10  metros de largura 
determinou-se um buffer de 30 metros. 

As áreas de nascentes tem um papel fundamental na produção de água e a sua 
conservação deve ser prioritária. Além das nascentes, as APPs nos corredores ecológicos 
foram também destacadas como prioridade, bem como as áreas de reserva legal declaradas 
pelo CAR. Foi realizado o cruzamento das informações de cobertura vegetal e uso do solo 
com as áreas estabelecidas como prioritárias conforme Figura 6.01. 

Devido a dinâmica do uso do solo, antes do início das atividades de recuperação as áreas 
devem ser avaliadas caso a caso. 

A Figura 9.01 apresenta as áreas prioritárias para as ações de recuperação de áreas 
degradadas identificadas previamente conforme a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Atividades 

1 Identificar e mapear as áreas degradadas presentes na APA, efetuando-se a 
avaliação dos agentes causadores da degradação (e.g, processos erosivos, invasão 
de ecossistemas naturais por espécies exóticas, fragmentação e perda de qualidade 
ambiental de remanescentes florestais, assoreamento e contaminação de recursos 
hídricos e do solo, dentre outros). 

2 Efetuar a análise da intensidade dos fatores de degradação previamente identificados 
mediante averiguação in loco, de forma a possibilitar planejamento adequado e 
acompanhamento das ações de recuperação. 

3 Elaborar o “Plano de Recuperação de Áreas Degradadas” em parceria com 
organizações não governamentais, iniciativa pública e privada, bem como com o 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) (conforme ação predita no Plano 
Diretor de Águas de Bauru). 

4 Estabelecer estratégias para recuperação individualizada para cada área mapeada, 
porém contemplando ações que possam ser extrapoladas para outras áreas a partir 
de identificação de similaridades locais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Figura 9.01 – Areas prioritárias para recuperação da APA Municipal do Rio Batalha 

 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 

5 Promover incentivos para a recuperação a proprietários que mantenham fragmentos e 
áreas nativas em suas propriedades. 

6 Desenvolver metodologia de restauração florestal nas APP que possibilite a 
potencialização e indução da resiliência local do ambiente, usando preferencialmente 
espécies nativas e com estoques genéticos oriundos da própria APA ou de regiões 
lindeiras. 
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7 Intensificar a fiscalização ambiental na verificação e controle da legalidade das áreas 
de empreendimentos potencialmente poluidores, verificando in loco a execução dos 
Programas e Medidas Mitigadores definidos no licenciamento ambiental (atividade 
inter-relacionada ao Programa de Fiscalização Ambiental). 

8 Conscientizar os proprietários rurais sobre a importância das matas ciliares como 
fator promotor da qualidade e da disponibilidade hídrica e/ou como corredores 
biológicos (atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

9 Conscientizar os proprietários rurais sobre a aplicação prática do Código Florestal 
através de atividades de educação ambiental (atividade inter-relacionada ao 
Programa de Educação Ambiental). 

10 Promover o monitoramento contínuo das atividades do programa (atividade inter-
relacionada ao Programa de Pesquisa e Monitoramento). 

9.7 – PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

O Programa de Sustentabilidade Econômica tem por objetivo verificar a viabilidade 
econômica da UC, identificando as causas de possíveis déficits financeiros da APA 
Municipal do Rio Batalha, bem como apresentando direcionamentos para minimizar seus 
efeitos. Além disso, o programa prevê investir em estratégias que reduzam a dificuldade 
financeira da UC, visando equiparar os gastos necessários com os despendidos atualmente 
realizados. Devido a esta dificuldade, deve-se aderir a fontes financeiras alternativas que 
existem e que permitem alcançar e aprimorar os objetivos de criação dessas áreas 
protegidas. Entretanto, também se deve buscar formas eficientes de gestão de UCs, ou 
seja, que incorporem práticas modernas de organização e métodos para viabilizar a eficiente 
busca e aplicação de recursos das fontes financeiras disponíveis (GIAMBIAGI & ALÉM, 
2011). 

 Atividades 

1 Elaborar um plano orçamentário anual prevendo as despesas para a implementação 
do Plano de Manejo da APA Municipal do Rio Batalha relativas à operação. 

2 Articular a criação de um fundo de investimentos para o desenvolvimento das ações 
de recuperação e controle ambiental (atividade inter-relacionada aos Programas de 
Administração, Educação Ambiental e Desenvolvimento Local). 

3 Formulação e implementação de políticas públicas para a captação de recursos e 
oportunidade de crédito, doação e investimento na APA. 

4 Capacitação dos produtores rurais em temas ligados à: A) certificação orgânica e 
ambiental de produtos e processos. B) atividades e técnicas de recuperação 
ambiental. C) produção e comercialização de sementes e mudas florestais nativas e 
recuperação florestal. D) boas práticas agrícolas. E) legislação ambiental (atividade 
inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

5 Buscar fortalecer novas fontes alternativas e complementares de geração de renda 
nas propriedades rurais visando sua sustentabilidade e a valorização da cultura rural 
(p.ex: artesanato, produtos alimentícios, produtos florestais, turismo rural, etc.). 

6 Adoção de políticas de incentivo para a promoção da adequação, recuperação e 
conservação ambiental, através de mecanismos a exemplo de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), créditos de carbono, criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPNs), entre outros. 

7 Articulação para o fomento e a normatização da atividade turística em bases 
sustentáveis. 
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9.8 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

O Programa de Desenvolvimento Local constitui uma importante ferramenta para o 
desenvolvimento sustentável da APA Municipal do Rio Batalha, na qual a articulação 
institucional, o envolvimento e a participação da população são fundamentais para a 
implementação da UC e de seus objetivos de criação. 

O presente programa tem o propósito de compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico 
da população residente com a melhoria da qualidade de vida, aliada ainda à conservação 
ambiental. 

 Atividades 

1 Apoiar estratégias locais que promovam o associativismo, comércio local, entre 
outras, por meio de capacitação oferecida por entidades públicas e/ou privadas.  

2 Incentivar a integração de formas associativas oportunizando trocas de experiências. 

3 Articular a discussão de mecanismos que possibilitem a arrecadação e o repasse de 
verbas para ações voltadas à conservação, melhoria nas condições ambientais da 
zona rural. 

4 Promover parcerias com instituições de pesquisa, capacitação e fomento para 
divulgar junto à comunidade residente a adoção de práticas de produção alternativas 
às atuais, para reduzir a pressão sobre os recursos naturais (atividade inter-
relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

5 Incentivar o estabelecimento de corredores com enriquecimento florestal para 
manejo sustentável (atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental 
e de Recuperação de Áreas Degradadas). 

6 Incentivar a implantação de projetos de meliponicultura (atividade inter-relacionada 
ao Programa de Educação Ambiental). 

7 Incentivar a implantação do Protocolo de Transição Agroecológica, que visa 
promover o uso sustentável dos recursos naturais, incrementar a produção, a oferta 
e o consumo de alimentos saudáveis.  

9.9 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Em uma UC de Uso Sustentável a articulação junto aos órgãos públicos (federal, estadual e 
municipal), empresas, organizações da sociedade civil e demais instituições que 
compartilham a gestão do território é essencial para que se alcancem os objetivos, assim 
como fundamental para o cumprimento das responsabilidades do gestor perante esta UC.  

Para a implantação das Diretrizes e Ações apontadas no Plano de Manejo será necessário 
um aporte de recursos que seja compatível com tais ações. Sem uma dotação orçamentária 
compatível com as necessidades da UC, com o tamanho de seu território e com os objetivos 
a que se propõe, a gestão ficará comprometida. 

Além dos recursos orçamentários, outras fontes de recursos financeiros para a gestão da 
UC são sugeridas. As alternativas de possíveis fontes são classificadas em três categorias: 
a) efetivas. b) potenciais e c) colaboradoras, sendo elas: 

a) Receitas Efetivas: 

 Orçamento Municipal, 

 Compensação Ambiental, 

 Cogestão, 

 Outros: concessão de serviços, doação, pagamento de royalties e conversão de 
multas. 
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b) Receitas Potenciais: 

 Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

 Serviços Ambientais: água e carbono, 

 Financiamentos Internacionais, 

 Programa de Proteção a Mata Atlântica (PPMA), 

 Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), 

 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) 

c) Receitas Colaboradoras: 

 ICMS Ecológico, 

 Fundo de Direitos Difusos (FDD) 

 Fundos de Investimentos de Associações de Produtores com atuação local. 

A articulação entre instituições e estabelecimento de parcerias deve ser constante e a 
agilidade na comunicação entre o gestor e estas instituições, assim como nos processos 
legais relacionados a parcerias, convênios, cooperações, dentre outros, deve ser ágil, não 
impedindo a sua efetividade. 

Apresenta-se na Tabela 9.01 um cronograma físico financeiro preliminar dos Programas e 
Atividades a serem desenvolvidas na APA Municipal Rio Batalha, considerando as 
limitações orçamentárias existentes.  
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Tabela 9.01 – Cronograma Físico Financeiro dos Programas e Atividades a Serem Desenvolvidas 

PROGRAMAS 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (R$/ANOS) 

TOTAL PM 
(R$) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 593.000,00 

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO Total 61.000,00 

1 - Buscar mecanismos para a implementação do Plano de Manejo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

2 - Fortalecer os recursos humanos de forma a garantir a eficiência 
administrativa da APA. 

* * * * * * * * * * 0,00 

3 - Adquirir os equipamentos apropriados para a gestão da UC.  10.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 

4 - Realizar cursos de treinamento e capacitação de acordo com as 
funções e necessidades da APA.  

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00 

5 - Fortalecer a atuação do Conselho Consultivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 - Criar banco de dados da APA Municipal do Rio Batalha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Orientar os proprietários acerca da regularização de 
loteamentos e/ou ocupações que se encontram irregulares.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 - Articular a coleta de resíduos sólidos produzidos no interior da 
APA Municipal do Rio Batalha. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 - Articular a divulgação da APA e de seu Plano de Manejo à 
população de Bauru. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Avaliar a necessidade de realização de estudos de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental, bem como estudos de impactos de 
vizinhança – EIV e demais instrumentos de avaliação de impactos 
ambientais, nos casos de empreendimentos pretendidos à 
instalação na APA. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 - Orientar e fiscalizar a aplicação de recursos na UC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Buscar, de forma integrada com a APA Estadual, o 
estabelecimento de medidas de proteção dos recursos hídricos e 
da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade regional e o 
desenvolvimento sustentável no contexto do município de Bauru e, 
quando pertinente, de áreas lindeiras. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 - Elaborar um plano orçamentário prevendo possíveis despesas 
da APA Municipal do Rio Batalha. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMAS 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (R$/ANOS) 

TOTAL PM 
(R$) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 593.000,00 

14- Adoção de políticas de incentivo para a promoção da 
adequação, recuperação e conservação ambiental, através de 
mecanismos como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 
créditos de carbono, criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPNs), entre outros. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO Total 29.000,00 

1 - Elaborar um Plano de Proteção e Fiscalização específico 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

2 - Monitorar as condições dos loteamentos e/ou parcelamento do 
solo no que se refere ao tamanho dos lotes 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 

3 - Implantar e manter um sistema de comunicação entre os 
responsáveis pela proteção e fiscalização das atividades 
operacionais  

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00 

4 - Criar um canal de comunicação com os demais órgãos 
responsáveis pela fiscalização (SEMMA, Polícia Militar, Ambiental, 
Civil e Federal, Ministério Público) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Criar parcerias público/privado para ações de prevenção e 
combate a incêndios 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 - Estimular e articular junto aos órgãos Estaduais e Municipais o 
aumento da fiscalização para o cumprimento da legislação 
ambiental 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Monitorar o atendimento das condicionantes de licenciamento 
de empreendimentos com potencial poluidor conforme Resolução 
CONAMA 01/1983.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA DE VISITAÇÃO E TURISMO Total 30.000,00 

1 - Buscar apoio e parceria para análise de viabilidade de 
desenvolvimento do turismo e lazer, através do inventário e 
seleção de áreas vocacionadas para a prática de diferentes 
modalidades de turismo de natureza 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

2 - 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 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 
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PROGRAMAS 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (R$/ANOS) 

TOTAL PM 
(R$) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 593.000,00 

3 - Articular a realização de estudo para levantamento do potencial 
para visitação e de lazer existente, assim como os potenciais 
impactos que a atividade poderá causar 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

4 - Definir medidas mitigadoras de impactos nas áreas elegidas 
para o desenvolvimento do turismo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Apoiar a capacitação de monitores locais com estruturação de 
conteúdo programático específico para ser aplicado em sua 
formação, considerando que estes devem desempenhar um 
importante papel na experiência do visitante, proporcionando um 
incremento educativo e interpretativo durante a visita 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 

6 - Fomentar programas de ecoturismo, observação de vida 
silvestre (observação de aves) e aspectos históricos da região 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO Total 30.000,00 

1 - Articular, por meio de convênios e acordos de cooperação com 
instituições públicas e privadas, a implantação de um sistema 
permanente de apoio à pesquisa científica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 - Ampliar os convênios já existentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Divulgar permanentemente as demandas de pesquisa 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.000,00 

4 - Incentivar que as pesquisas realizadas possuam, além da 
natureza científica, recomendações práticas de manejo, 
conservação e/ou uso sustentável dos recursos naturais, conforme 
o caso. 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 

5 - Acompanhar as pesquisas e monitoramentos realizados, 
verificando se estão fornecendo informações passíveis de serem 
utilizadas pela gestão e, quando pertinentes, orientando os 
aspectos necessários para tal.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 - Criar ferramentas de integração das pesquisas realizadas, como 
banco de dados e com a comunidade residente, buscando 
organizar a informação e disseminar o conhecimento da 
biodiversidade e demais recursos da UC. 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00 
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TOTAL PM 
(R$) 
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7 - Promover, na medida do possível, oficinas e outros eventos 
com a participação dos pesquisadores para a apresentação da 
produção científica para o Conselho Consultivo 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.000,00 

8 - Buscar parcerias para o desenvolvimento do Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL  159.000,00 

1 - Elaborar materiais didáticos aos diversos públicos para servirem 
como ferramentas de comunicação e outros instrumentos 
pedagógicos de educação ambiental, com elementos que 
contribuam para a sua valorização ambiental, sempre que possível 
com a participação comunitária e com base na realidade e 
demandas locais 

30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 

2 - Desenvolver um programa de sensibilização ambiental voltado 
para a população residente e da região de entorno da APA, 
envolvendo parcerias com instituições locais que trabalham com 
educação ambiental 

12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 

3 - Promover visitas temáticas para alunos e professores das 
escolas à APA e/ou a áreas de relevância ambiental, com especial 
destaque a áreas de captação hídrica e ecossistemas naturais. 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 

4 - Desenvolver trabalhos sob a temática diversidade biológica, 
cuja ocorrência foi confirmada para a região, destacando sua 
importância, necessidades e estratégias de conservação e 
possibilidades de uso sustentável. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Apoiar a capacitação de monitores locais com estruturação de 
conteúdo programático específico para ser aplicado em sua 
formação, considerando que estes devem desempenhar um 
importante papel na experiência do visitante, proporcionando um 
incremento educativo e interpretativo durante a visita. 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00 
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6 - Apoiar a capacitação dos produtores rurais, tanto para criadores 
de gado quanto agricultores, em temas ligados à: A) certificação 
orgânica e ambiental de produtos e processos. B) atividades e 
técnicas de recuperação ambiental. C) produção e comercialização 
de sementes e mudas florestais nativas e recuperação florestal. D) 
legislação ambiental; E) ações de boas práticas agrícolas e de uso 
e manejo do solo. 

20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 50.000,00 

8 - Criar uma página da APA na internet, vinculado à da SEMMA, 
para divulgação das suas ações 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

9 - Estabelecer uma rotina de divulgação de informações, em 
linguagem acessível, sobre as atividades desenvolvidas e outras 
informações relevantes, como forma de ampliar a comunicação e 
divulgação das ações - palestras, boletins e programas de rádio e 
televisão 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS Total 78.000,00 

1 - Identificar e mapear as áreas degradadas presentes na APA, 
efetuando-se a avaliação dos agentes causadores da degradação 
(e.g, processos erosivos, invasão de ecossistemas naturais por 
espécies exóticas, fragmentação e perda de qualidade ambiental 
de remanescentes florestais, assoreamento e contaminação de 
recursos hídricos e do solo, dentre outros). 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

2 - Efetuar a análise da intensidade dos fatores de degradação 
previamente identificados mediante averiguação in loco, de forma a 
possibilitar planejamento adequado e acompanhamento das ações 
de recuperação. 

4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

3 - Elaborar o “Plano de Recuperação de Áreas Degradadas” em 
parceria com organizações não governamentais, iniciativa pública e 
privada, bem como com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO) (conforme ação predita no Plano Diretor de Águas de 
Bauru). 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

4 - Estabelecer estratégias para recuperação individualizada para 
cada área mapeada, porém contemplando ações que possam ser 
extrapoladas para outras áreas a partir de identificação de 
similaridades locais. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(R$) 
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5 - Promover incentivos para a recuperação a proprietários que 
mantenham fragmentos e áreas nativas em suas propriedades. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 - Desenvolver metodologia de restauração florestal nas APP que 
possibilite a potencialização e indução da resiliência local do 
ambiente, usando preferencialmente espécies nativas e com 
estoques genéticos oriundos da própria APA ou de regiões 
lindeiras. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 - Intensificar a fiscalização ambiental na verificação e controle da 
legalidade das áreas de empreendimentos potencialmente 
poluidores, verificando in loco a execução dos Programas e 
Medidas Mitigadores definidos no licenciamento ambiental 
(atividade inter-relacionada ao Programa de Fiscalização 
Ambiental). 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 

8 - Conscientizar os proprietários rurais sobre a importância das 
matas ciliares como fator promotor da qualidade e da 
disponibilidade hídrica e/ou como corredores biológicos (atividade 
inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 - Conscientizar os proprietários rurais sobre a aplicação prática 
do Código Florestal através de atividades de educação ambiental 
(atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Promover o monitoramento contínuo das atividades do 
programa (atividade inter-relacionada ao Programa de Pesquisa e 
Monitoramento). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA Total 92.000,00 

1 - Elaborar um plano orçamentário anual prevendo as despesas 
para a implementação do Plano de Manejo da APA Municipal do 
Rio Batalha relativas à operação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 - Articular, com associações de produtores e demais grupos com 
atividades econômicas na APA, a criação de um fundo de 
investimentos para o desenvolvimento das ações de recuperação e 
controle ambiental (atividade inter-relacionada aos Programas de 
Administração, Educação Ambiental e Desenvolvimento Local). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMAS 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (R$/ANOS) 

TOTAL PM 
(R$) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 593.000,00 

3 - Formulação e implementação de políticas públicas para a 
captação de recursos e oportunidade de crédito, doação e 
investimento na APA. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Capacitação dos produtores rurais em temas ligados à: A) 
certificação orgânica e ambiental de produtos e processos. B) 
atividades e técnicas de recuperação ambiental. C) produção e 
comercialização de sementes e mudas florestais nativas e 
recuperação florestal. D) boas práticas agrícolas. E) legislação 
ambiental (atividade inter-relacionada ao Programa de Educação 
Ambiental). 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 24.000,00 

5 - Buscar fortalecer novas fontes alternativas e complementares 
de geração de renda nas propriedades rurais visando sua 
sustentabilidade e a valorização da cultura rural (p.ex: artesanato, 
produtos alimentícios, produtos florestais, turismo rural, etc.). 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 

6- Adoção de políticas de incentivo para a promoção da 
adequação, recuperação e conservação ambiental, através de 
mecanismos a exemplo de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), créditos de carbono, criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPNs), entre outros. 

4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

7 - Articulação para o fomento e a normatização da atividade 
turística em bases sustentáveis. 

4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL Total 114.000,00 

1 - Apoiar estratégias locais que promovam o associativismo, 
comércio local, entre outras, por meio de capacitação oferecida por 
entidades públicas e/ou privadas.  

4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.000,00 

2 - Incentivar a integração de formas associativas oportunizando 
trocas de experiências. 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 

3 - Articular a discussão de mecanismos que possibilitem a 
arrecadação e o repasse de verbas para ações voltadas à 
conservação, melhoria nas condições ambientais da zona rural. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4 - Promover parcerias com instituições de pesquisa, capacitação e 
fomento para divulgar junto à comunidade residente a adoção de 
práticas de produção alternativas às atuais, para reduzir a pressão 
sobre os recursos naturais (atividade inter-relacionada ao 
Programa de Educação Ambiental). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Incentivar o estabelecimento de corredores com enriquecimento 
florestal para manejo sustentável (atividade inter-relacionada ao 
Programa de Educação Ambiental e de Recuperação de Áreas 
Degradadas). 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 40.000,00 

6 - Incentivar a implantação de projetos de meliponicultura 
(atividade inter-relacionada ao Programa de Educação Ambiental). 

4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

7 - Incentivar a implantação do Protocolo de Transição 
Agroecológica, que visa promover o uso sustentável dos recursos 
naturais, incrementar a produção, a oferta e o consumo de 
alimentos saudáveis.  

4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

Elaborado por: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2019). 
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ANEXOS 



ANEXO 4.01 – ANÁLISES LABORATORIAIS QUALIDADE HÍDRICA 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 127217/2018-0 
 

Processo Comercial N° 7322/2018-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: STCP Engenharia de Projetos Ltda 

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 -  - Juvevê - Curitiba - PR - CEP: 80.530-260 . 

Nome do Solicitante: Lígia Souza 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Ponto 01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Lucídio da Silva Serafim 

Data da coleta: 05/05/2018 09:10:00 

Data da entrada no laboratório: 05/05/2018 16:23 Data de Elaboração do RRA: 14/05/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade 
LQ/ 

Faixa 
Resultados analíticos VMP CONAMA 357 ART 15 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 3,7 > 5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 135 1000 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,73 6-9 

DBO mg/L 3 < 3 5 

DQO mg/L 5 < 5 --- 

Temperatura °C --- 19,3 --- 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 0,51 --- 

Fósforo Total mg/L 0,01 < 0,01 Obs (2) 

Turbidez UNT 0,1 6,04 100 

Sólidos Totais mg/L 5 100 --- 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 

    

    

 

Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 - Piracicaba - SP - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 127217/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 127217/2018-0 - Piracicaba anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. podemos observar que: 

O(s) parâmetro(s) Oxigênio Dissolvido não satisfazem os limites permitidos.  

 

Chave de Validação: 62f65232cfca0175ba8971a50081d481 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 127217/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 7322/2018-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: STCP Engenharia de Projetos Ltda 

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 -  - Juvevê - Curitiba - PR - CEP: 80.530-260 . 

Nome do Solicitante: Lígia Souza 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Ponto 01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Lucídio da Silva Serafim 

Data da coleta: 05/05/2018 09:10:00 

Data da entrada no laboratório: 05/05/2018 16:23 Data de Elaboração do RE: 14/05/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade 
LQ/ 

Faixa 
Resultados analíticos Incerteza  

VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 3,7 0,37 > 5 05/05/2018 09:10 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- NMP/100mL 10 135 27 1000 05/05/2018 16:30 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,73 0,2 6-9 05/05/2018 09:10 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 5 06/05/2018 10:43 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. --- 06/05/2018 07:30 

Temperatura --- °C --- 19,3 0,5 --- 05/05/2018 09:10 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 0,51 0,051 --- 08/05/2018 16:35 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 < 0,01 n.a. Obs (2) 11/05/2018 17:57 

Turbidez --- UNT 0,1 6,04 0,3 100 05/05/2018 16:42 

Sólidos Totais --- mg/L 5 100 5 --- 08/05/2018 15:00 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura 

 
  

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 

    

    

 

Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 

 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 16167/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  Rio Batalha 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Límpido 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Avaliação do Entorno:  Área Industrial 

Odor da Amostra:  Característico 

Ponto de Amostragem:  Amostra corrente 

Coordenada GPS - 

Latitude: 

 -22,4168781 

Coordenada GPS - 

Longitude: 

 -49,0811034 

Coletor  Lucídio da Silva Serafim 
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Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem: 

 
 

  

 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Natália Protti 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 62f65232cfca0175ba8971a50081d481 

 . 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 127220/2018-0 
 

Processo Comercial N° 7322/2018-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: STCP Engenharia de Projetos Ltda 

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 -  - Juvevê - Curitiba - PR - CEP: 80.530-260 . 

Nome do Solicitante: Lígia Souza 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Ponto 02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Lucídio da Silva Serafim 

Data da coleta: 05/05/2018 10:55:00 

Data da entrada no laboratório: 05/05/2018 16:25 Data de Elaboração do RRA: 14/05/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade 
LQ/ 

Faixa 
Resultados analíticos VMP CONAMA 357 ART 15 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 6,4 > 5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 1071 1000 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,54 6-9 

DBO mg/L 3 < 3 5 

DQO mg/L 5 32,8 --- 

Temperatura °C --- 21,2 --- 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 5,53 --- 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,33 Obs (2) 

Turbidez UNT 0,1 45,7 100 

Sólidos Totais mg/L 5 208 --- 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 

    

    

 

Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 - Piracicaba - SP - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 127220/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 127220/2018-0 - Piracicaba anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. podemos observar que: 

O(s) parâmetro(s) Coliformes Termotolerantes (E. coli), Fósforo Total não satisfazem os limites permitidos.  

 

Chave de Validação: 150a6e485a9c219e3dd5c465aa399e28 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 127220/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 7322/2018-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: STCP Engenharia de Projetos Ltda 

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 -  - Juvevê - Curitiba - PR - CEP: 80.530-260 . 

Nome do Solicitante: Lígia Souza 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Ponto 02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Lucídio da Silva Serafim 

Data da coleta: 05/05/2018 10:55:00 

Data da entrada no laboratório: 05/05/2018 16:25 Data de Elaboração do RE: 14/05/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade 
LQ/ 

Faixa 
Resultados analíticos Incerteza  

VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 6,4 0,64 > 5 05/05/2018 10:55 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- NMP/100mL 10 1071 210 1000 05/05/2018 16:30 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,54 0,2 6-9 05/05/2018 10:55 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 5 06/05/2018 10:43 

DQO --- mg/L 5 32,8 4,9 --- 06/05/2018 07:30 

Temperatura --- °C --- 21,2 0,5 --- 05/05/2018 10:55 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 5,53 0,55 --- 09/05/2018 10:47 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,33 0,05 Obs (2) 11/05/2018 17:57 

Turbidez --- UNT 0,1 45,7 2,3 100 05/05/2018 16:42 

Sólidos Totais --- mg/L 5 208 10 --- 07/05/2018 15:50 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura 

 
  

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 

    

    

 

Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 

 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 16167/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  SP 294 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Avaliação do Entorno:  Área Industrial 

Odor da Amostra:  Característico 

Ponto de Amostragem:  Amostra corrente 

Coordenada GPS - 

Latitude: 

 -22,321644 

Coordenada GPS - 

Longitude: 

 -49,1592145 

Coletor  Lucídio da Silva Serafim 
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Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem: 

 
 

  

 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Sérgio Stenico Junior 

Giovana Falcim 

Natália Protti 

Luiz Sérgio Petrini Filho 

 

Chave de Validação: 150a6e485a9c219e3dd5c465aa399e28 

 . 



 

 

Página 1 de 1 / R.R.A.:  129405/2018-0  

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 - Piracicaba - SP - falecom.amb.br@mxns.com  

RG 080.01 (rev.00) – Emitido em 09.07.2015 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 129405/2018-0 
 

Processo Comercial N° 7322/2018-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: STCP Engenharia de Projetos Ltda 

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 -  - Juvevê - Curitiba - PR - CEP: 80.530-260 . 

Nome do Solicitante: Lígia Souza 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Ponto 4 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Marins Martins Mendes Neto 

Data da coleta: 08/05/2018 14:48:00 

Data da entrada no laboratório: 09/05/2018 08:38 Data de Elaboração do RRA: 18/05/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA  

 

Parâmetros Unidade 
LQ/ 

Faixa 
Resultados analíticos VMP CONAMA 357 ART 15 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 5,3 > 5 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 1450 1000 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,57 6-9 

DBO mg/L 4 < 4 5 

DQO mg/L 5 37,9 --- 

Temperatura °C --- 26,8 --- 

Nitrogênio Total mg/L 0,5 1,53 --- 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,15 Obs (2) 

Turbidez UNT 0,1 115 100 

Sólidos Totais mg/L 5 136 --- 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura 

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 

    

    

 

Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 - Piracicaba - SP - falecom.amb.br@mxns.com  

 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 129405/2018-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 129405/2018-0 - Piracicaba anexados a este documento. 

Declaração de Conformidade  

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. podemos observar que: 

O(s) parâmetro(s) Coliformes Termotolerantes (E. coli), Fósforo Total, Turbidez não satisfazem os limites permitidos.  

 

Chave de Validação: 7f55435fb227039080a5bbb22fc79b7f 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 129405/2018-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 7322/2018-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: STCP Engenharia de Projetos Ltda 

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 -  - Juvevê - Curitiba - PR - CEP: 80.530-260 . 

Nome do Solicitante: Lígia Souza 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: Ponto 4 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Marins Martins Mendes Neto 

Data da coleta: 08/05/2018 14:48:00 

Data da entrada no laboratório: 09/05/2018 08:38 Data de Elaboração do RE: 18/05/2018 

 

RESULTADOS PARA A AMOSTRA 

 

Parâmetros CAS Unidade 
LQ/ 

Faixa 
Resultados analíticos Incerteza  

VMP 

CONAMA 357 

ART 15 

Data do Ensaio 

Oxigênio Dissolvido --- mg/L 0,1 5,3 0,53 > 5 08/05/2018 14:48 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- NMP/100mL 10 1450 290 1000 09/05/2018 09:40 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,57 0,2 6-9 08/05/2018 14:48 

DBO --- mg/L 4 < 4 n.a. 5 09/05/2018 16:16 

DQO --- mg/L 5 37,9 5,7 --- 09/05/2018 11:00 

Temperatura --- °C --- 26,8 0,5 --- 08/05/2018 14:48 

Nitrogênio Total --- mg/L 0,5 1,53 0,15 --- 11/05/2018 09:35 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,15 0,023 Obs (2) 11/05/2018 17:58 

Turbidez --- UNT 0,1 115 5,8 100 10/05/2018 08:25 

Sólidos Totais --- mg/L 5 136 6,8 --- 11/05/2018 10:15 

 

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Oxigênio Dissolvido, pH (a 25°C), Temperatura 

 
  

 

VMP CONAMA 357 ART 15   Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 artigo 15 de 17 de março de 2005 - Padrão para águas classe 02. 

    

    

 

Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 

oTexto 

 

01Secao15 

 

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 16167/2018 

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP 

LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais. 

Local de Amostragem:  Fundo do Sitio do Val 

Tipo de Amostragem:  Simples (pontual) 

Aspecto da Amostra:  Turvo 

Condições Climáticas:  Céu Claro 

Avaliação do Entorno:  Presença de animais 

Odor da Amostra:  Característico 

Ponto de Amostragem:  Amostra corrente 

 

 

  

 

Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 

Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 

Referências Metodológicas 
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Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

OD: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500O G 

Temperatura: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2550 B 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 B 

Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 

DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 

Nitrogênio Total: POP PA 005 - Rev. 10 

 
Revisores 

Marcos Donizete Ceccatto 

Sérgio Stenico Junior 

Douglas Felipe Pilar 

 

Chave de Validação: 7f55435fb227039080a5bbb22fc79b7f 

 . 



ANEXO 4.02 – ANÁLISE LABORATORIAL SOLOS   



APA MUNICIPAL DO RIO BATALHA

-

STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

 

 -  - 

08/06/2018

SOLO

Proprietário:

Propriedade:

Recebimento:

Material:Valor: R$ 380,00

BauruCidade:

17106

17107

17108

17109

17110

17111

17112

17113

17114

17116

AM.P5

AM.P6

AM.P1 HA

AM.P2 HA

AM.P3 HA

AM.P4 HA

AM.P7 HA

AM.P8 HA

AM.P9 HA

AM.P1 HB

NÚMERO DO LABORATÓRIO IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

P

M.O.

C

pH CaCl2

K

Ca

Mg

H+Al

Al

SB

C.T.C pH 7

V%

m%

K na CTC

Ca na CTC

Mg na CTC

Al na CTC

Ca/K

Ca/Mg

Mg/k

Areia

Argila

Silte

CL.SOLO

CL.TEXT.

Fósforo Resina

Matéria orgânica

Carbono Orgânico

Potencial Hidrogeniônico

Potássio

Cálcio

Magnésio

H+Al

Acidez trocável

Soma de bases trocáveis

Capac. de troca de cátions

Saturação por base

Saturação por al

% de potássio na C.T.C

% de cálcio na C.T.C

% de Magnésio na C.T.C

% de Alumínio na C.T.C

Relação Ca/K

Relação Ca/Mg

Relação Mg/K

Areia

Argila

Silte

Classificação do Solo

Classificação Textural

mg/dm3

g/dm3

g/dm3

-

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

%

%

%

%

%

%

-

-

-

g/kg

g/kg

g/kg

-

-

17106

1

2

1

4,1

2,4

3

3

36

7

8,4

44,4

18,9

45,5

5,4

6,8

6,8

15,8

1,3

1

1,3

760

191

49

Tipo 1

Médio

17107

1

4

2

4,5

2,7

11

4

24

2

17,7

41,7

42,4

10,2

6,5

26,4

9,6

4,8

4,1

2,8

1,5

766

218

16

Tipo 1

Médio

17108

3

4

2

4,1

0,6

4

1

32

6

5,6

37,6

14,9

51,7

1,6

10,6

2,7

16

6,7

4

1,7

810

161

29

Tipo 1

Médio

17109

3

3

2

4,5

5,3

21

16

36

3

42,3

78,3

54

6,6

6,8

26,8

20,4

3,8

4

1,3

3

640

256

104

Tipo 2

Médio

17110

1

3

2

5,3

2

5

3

14

0

10

24

41,7

0

8,3

20,8

12,5

0

2,5

1,7

1,5

890

54

56

Sem tipo

Arenoso

17111

5

9

5

5,8

3,7

12

5

16

0

20,7

36,7

56,4

0

10,1

32,7

13,6

0

3,2

2,4

1,4

868

85

47

Sem tipo

Arenoso

17112

1

4

2

4,4

0,8

4

3

17

2

7,8

24,8

31,5

20,4

3,2

16,1

12,1

8,1

5

1,3

3,8

871

78

51

Sem tipo

Arenoso

17113

1

9

5

5,3

2,5

9

4

17

0

15,5

32,5

47,7

0

7,7

27,7

12,3

0

3,6

2,3

1,6

858

102

40

Tipo 1

Arenoso

17114

3

10

6

6,2

1,5

18

9

12

0

28,5

40,5

70,4

0

3,7

44,4

22,2

0

12

2

6

872

89

39

Sem tipo

Arenoso

17116

10

2

1

4,2

1,2

3

3

29

5

7,2

36,2

19,9

41

3,3

8,3

8,3

13,8

2,5

1

2,5

810

162

28

Tipo 1

Médio

DETERMINAÇÕES

Quim. Jefferson Machado Zardetto

CRQ 04162819 IV Reg

AGROLAB - Laboratório de Análises Agropecuárias Ltda. ME - CNPJ: 12.980.155/0001-10 - Av. Antonio José de Carvalho, 415 - Jd. São Francisco - Assis/SP - CEP: 19.808-020 - Tel. (18) 3323-6645



APA MUNICIPAL DO RIO BATALHA

-

STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

 

 -  - 

08/06/2018

SOLO

Proprietário:

Propriedade:

Recebimento:

Material:Valor: R$ 266,00

BauruCidade:

17117

17118

17119

17120

17121

17122

17123

AM.P2 HB

AM.P3 HB

AM.P4 HB

AM.P7 HB

AM.P8 HB

AM.P9 HB

AM.P9 HO

NÚMERO DO LABORATÓRIO IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

P

M.O.

C

pH CaCl2

K

Ca

Mg

H+Al

Al

SB

C.T.C pH 7

V%

m%

K na CTC

Ca na CTC

Mg na CTC

Al na CTC

Ca/K

Ca/Mg

Mg/k

Areia

Argila

Silte

CL.SOLO

CL.TEXT.

Fósforo Resina

Matéria orgânica

Carbono Orgânico

Potencial Hidrogeniônico

Potássio

Cálcio

Magnésio

H+Al

Acidez trocável

Soma de bases trocáveis

Capac. de troca de cátions

Saturação por base

Saturação por al

% de potássio na C.T.C

% de cálcio na C.T.C

% de Magnésio na C.T.C

% de Alumínio na C.T.C

Relação Ca/K

Relação Ca/Mg

Relação Mg/K

Areia

Argila

Silte

Classificação do Solo

Classificação Textural

mg/dm3

g/dm3

g/dm3

-

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

%

%

%

%

%

%

-

-

-

g/kg

g/kg

g/kg

-

-

17117

1

1

1

4,1

3,3

7

3

82

15

13,3

95,3

14

53

3,5

7,3

3,1

15,7

2,1

2,3

0,9

842

122

36

Tipo 1

Arenoso

17118

1

2

1

5

1,1

11

5

17

1

17,1

34,1

50,1

5,5

3,2

32,3

14,7

2,9

10

2,2

4,5

845

115

40

Tipo 1

Arenoso

17119

4

4

2

5,4

3

35

7

22

0

45

67

67,2

0

4,5

52,2

10,4

0

11,7

5

2,3

644

317

39

Tipo 2

Médio

17120

1

3

2

4

1,2

6

5

30

7

12,2

42,2

28,9

36,5

2,8

14,2

11,8

16,6

5

1,2

4,2

714

242

44

Tipo 2

Médio

17121

1

2

1

5,4

2,2

9

4

16

0

15,2

31,2

48,7

0

7,1

28,8

12,8

0

4,1

2,3

1,8

787

192

21

Tipo 1

Médio

17122

1

2

1

4,1

0,7

4

1

20

4

5,7

25,7

22,2

41,2

2,7

15,6

3,9

15,6

5,7

4

1,4

921

69

10

Sem tipo

Arenoso

17123

12

44

26

4,8

3,8

40

9

45

2

52,8

97,8

54

3,6

3,9

40,9

9,2

2

10,5

4,4

2,4

772

189

39

Tipo 1

Médio

DETERMINAÇÕES

Quim. Jefferson Machado Zardetto

CRQ 04162819 IV Reg
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STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

-

STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

 

 -  - 

17/10/2018

SOLO

Proprietário:

Propriedade:

Recebimento:

Material:Valor: R$ 440,00

BauruCidade:

56132

56133

56134

56135

56136

56137

56138

56139

56140

56141

AM.01 HORI - A (00-40)

AM.01 HORI - B (80-100)

AM.02 HZ - A (00-50)

AM.02 HZ - B (100-120)

AM.03 HZ - A (00-50)

AM.03 HZ - B (80-120)

AM.P4 HZ - A

AM.P4 HZ - B

AM.P5 HZ - A (00-40)

AM.P5 HZ - A (80-100)

NÚMERO DO LABORATÓRIO IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

P

M.O.

C

pH CaCl2

K

Ca

Mg

H+Al

Al

SB

C.T.C pH 7

V%

m%

S

SO4

K na CTC

Ca na CTC

Mg na CTC

Al na CTC

Ca/K

Ca/Mg

Mg/k

Areia

Argila

Silte

CL.SOLO

CL.TEXT.

Fósforo Resina

Matéria orgânica

Carbono Orgânico

Potencial Hidrogeniônico

Potássio

Cálcio

Magnésio

H+Al

Acidez trocável

Soma de bases trocáveis

Capac. de troca de cátions

Saturação por base

Saturação por al

Enxofre

Sulfato

% de potássio na C.T.C

% de cálcio na C.T.C

% de Magnésio na C.T.C

% de Alumínio na C.T.C

Relação Ca/K

Relação Ca/Mg

Relação Mg/K

Areia

Argila

Silte

Classificação do Solo

Classificação Textural

mg/dm3

g/dm3

g/dm3

-

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

%

%

mg/dm3

mg/dm3

%

%

%

%

-

-

-

g/kg

g/kg

g/kg

-

-

56132

16

10

6

3,8

1,1

5

2

43

13

8,1

51,1

15,9

61,6

20

60

2,2

9,8

3,9

25,4

4,5

2,5

1,8

807

162

31

Tipo 1

Médio

56133

3

3

2

3,7

0,8

3

2

38

16

5,8

43,8

13,2

73,4

42

126

1,8

6,8

4,6

36,5

3,8

1,5

2,5

756

191

53

Tipo 1

Médio

56134

3

7

4

4,3

0,4

8

1

24

6

9,4

33,4

28,1

39

14

42

1,2

24

3

18

20

8

2,5

848

123

29

Tipo 1

Arenoso

56135

3

4

2

4

0,4

9

1

27

10

10,4

37,4

27,8

49

13

39

1,1

24,1

2,7

26,7

22,5

9

2,5

817

159

24

Tipo 1

Médio

56136

6

18

10

3,9

2

7

4

41

11

13

54

24,1

45,8

16

48

3,7

13

7,4

20,4

3,5

1,8

2

853

111

36

Tipo 1

Arenoso

56137

3

3

2

3,7

1,4

2

2

65

14

5,4

70,4

7,7

72,2

8

24

2

2,8

2,8

19,9

1,4

1

1,4

621

306

73

Tipo 2

Médio

56138

6

18

10

5,1

2,2

21

8

21

1

31,2

52,2

59,8

3,1

14

42

4,2

40,2

15,3

1,9

9,5

2,6

3,6

872

73

55

Sem tipo

Arenoso

56139

4

3

2

5,5

1,5

32

3

13

1

36,5

49,5

73,7

2,7

14

42

3

64,6

6,1

2

21,3

10,7

2

847

96

57

Sem tipo

Arenoso

56140

17

7

4

4,7

0,7

15

1

19

3

16,7

35,7

46,8

15,2

13

39

2

42

2,8

8,4

21,4

15

1,4

864

88

48

Sem tipo

Arenoso

56141

3

5

3

4,6

2,4

14

6

22

3

22,4

44,4

50,5

11,8

9

27

5,4

31,5

13,5

6,8

5,8

2,3

2,5

770

168

62

Tipo 1

Médio

DETERMINAÇÕES

Quim. Jefferson Machado Zardetto

CRQ 04162819 IV Reg

AGROLAB - Laboratório de Análises Agropecuárias Ltda. ME - CNPJ: 12.980.155/0001-10 - Av. Antonio José de Carvalho, 415 - Jd. São Francisco - Assis/SP - CEP: 19.808-020 - Tel. (18) 3323-6645



ANEXO 4.03 – CLASSIFICAÇÃO DOS PERFIS AMOSTRADOS   



Anexo 4.03 – Classificação de solo de cada perfil amostrado 

PERFIL 
RELAÇÃO 

TEXTURAL B/A 
CLASSE 

(1º NÍVEL) 
MATIZ 

CLASSE 
(2º NÍVEL) 

SATURAÇÃO 
POR BASES 

(V%) 

CLASSE 
(3º NÍVEL) 

ASSOCIAÇÕES DE UNIDAES DE MAPEAMENTO CLASSIF. FINAL 

Perfil 1 1,01 Latossolo 7.5YR Amarelo 19.9 Distrófico Latossolo Vermelho Distrófico 
Latossolo Amarelo 

Distrófico 

Perfil 2 0,48 Latossolo 2.5YR Vermelho 14 Distrófico 
Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico + Latossolo Vermelho Distrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 3 2,13 Argissolo  5YR 
Vermelho-

Amarelo 
50.1 Eutrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico + Latossolo Vermelho Distrófico 

Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico 

Perfil 4 3,73 Argissolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
67.2 Eutrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico +Argissolo Vermelho-Amarelo 

Eutrófico + Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico 

Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico 

Perfil 5 0,48 Latossolo 2.5YR Vermelho 18.9 Distrófico 
Latossolo Vermelho Distrófico +Argissolo Vermelho-Amarelo 

Eutrófico + Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 6 0,75 Latossolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
42 Distrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico + Latossolo Vermelho Distrófico + Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico 

Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico 

Perfil 7 3,10 Argissolo 5.0YR 
Vemelho-

Amarelo 
28.9 Distrófico 

Latossolo Vermelho Distrófico+ Argissolo Vermelho-Amarelo 

Eutrófico e Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico 

Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico 

Perfil 8 1,88 Argissolo 2.5YR Vermelho 48.7 Distrófico 
Latossolo Vermelho Distrófico +Argissolo Vermelho-Amarelo 

Eutrófico + Argissolo Vermelho Distrófico E Eutrófico 

Argissolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 9 0,78 Latossolo 2.5YR Vermelho 22,2 Distrófico Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 
Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 10 1,18 Latossolo 2.5YR Vermelho 13.2 Distrófico 
Latossolo Vermelho Distrófico + Argissolo Vermelho-Amarelo 

Eutrófico e Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 11 1,3 Latossolo 2.5YR Vermelho 27.8 Distrófico 
Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico + Latossolo Vermelho Distrófico 

Latossolo Vermelho 

Distrófico 

Perfil 12 2,76 Argissolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
7.7 Distrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico + Latossolo Vermelho Distrófico + Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico 

Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico 

Perfil 13 1,32 Latossolo 5YR 
Vermelho-

Amarelo 
73.7 Eutrófico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho 

Distrófico e Eutrófico + Latossolo Vermelho Distrófico + Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico 

Latossolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico 

Perfil 14 1,91 Argissolo 2.5YR Vermelho 50.5 Eutrófico 
Latossolo Vermelho Distrófico + Argissolo Vermelho-Amarelo 

Eutrófico e Argissolo Vermelho Distrófico e Eutrófico 

Argissolo Vermelho 

Eutrófico 
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Anexo 4.03 – Lista Florística das Espécies Observadas  

Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Acanthaceae Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra - Subarbusto Terrícola NA Nativa 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott LC Árvore Terrícola Aroeira-d'água | Ubatan Nativa 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. LC Árvore Terrícola Guaritá Nativa 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. - Árvore Terrícola Camboatá | Pau-pombo Nativa 

Anacardiaceae Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. - Árvore Terrícola Peito-de-pomba Nativa 

Anemiaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. - Erva Terrícola|Rupícola 
Feto-pluma | Pluma-de-

cacho 
Nativa 

Annonaceae Annona cacans Warm. LC Árvore Terrícola Araticum-cagão Nativa 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. - Árvore Terrícola 

Araticú do mata/ 

Araticum/Araticum 

grande/Embira 

vermelha/Pinha 

Nativa 

Annonaceae Duguetia lanceolata A.St.-Hil. LC Árvore Terrícola 
Pindaíba | Pindaíba-

branca 
Nativa 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. LC Arbusto|Árvore Terrícola 
Bananinha | Cedro-do-

campo | Imbira 
Nativa 

Apocynaceae 
Aspidosperma polyneuron 

Müll.Arg. 
NT Árvore Terrícola Peroba-rosa Nativa 

Apocynaceae Forsteronia glabrescens Müll.Arg. - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola - Nativa 

Apocynaceae Odontadenia lutea (Vell.) Markgr. - Arbusto|Subarbusto Terrícola - Nativa 

Apocynaceae Prestonia coalita (Vell.) Woodson - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola - Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. - Árvore Terrícola Leiteiro | Leiteira Nativa 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott  Erva 
Terrícola|Rupícola|

Hemiepífita 

Banana do brejo| Imbê 

de comer 
Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Araceae Philodendron sp. - Erva Terrícola - Nativa 

Araceae 
Xanthosoma sagittifolium (L.) 

Schott 
- Erva Epífita - Nativa 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatus (DC.) 

Decne. & Planch. 
LC Árvore Terrícola - Nativa 

Araliaceae 
Schefflera vinosa (Cham. & 
Schltdl.) Frodin & Fiaschi 

- Arbusto Terrícola - Nativa 

Arecaceae 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. 

ex Mart. 
- Erva Terrícola Macaúba | Xodó Nativa 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. VU Erva Terrícola Juçara | Palmito Nativa 

Arecaceae Geonoma brevispatha Barb.Rodr. - Erva Terrícola Ubim Nativa 

Arecaceae Syagrus oleracea (Mart.) Becc. - Erva Terrícola Guariroba Nativa 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman 
LC Erva Terrícola Geriva | Jarobá | Jerivá Nativa 

Asparagaceae Herreria salsaparilha Mart. - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Cipó-salsa Nativa 

Aspleniaceae Asplenium L. - Erva Terrícola NA NA 

Asteraceae Mikania glomerata Spreng. LC Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Guaco Nativa 

Asteraceae 
Moquiniastrum polymorphum 

(Less.) G. Sancho 
- Árvore Terrícola - Nativa 

Asteraceae 
Piptocarpha regnellii (Sch.Bip.) 

Cabrera 
- Árvore Terrícola - Nativa 

Bignoniaceae 
Adenocalymma marginatum 

(Cham.) DC. 
- Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola - Nativa 

Bignoniaceae 
Adenocalymma Mart. ex Meisn. 

emend L.G. Lohmann 
- Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola - - 

Bignoniaceae Dolichandra Cham. - Liana|Trepadeira Terrícola - - 

Bignoniaceae Fridericia Mart. - Liana|Trepadeira Terrícola - - 

Bignoniaceae Fridericia speciosa Mart. - Arbusto Terrícola Cipó-quebrador Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Bignoniaceae 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. 

ex DC.) Mattos 
- Árvore Terrícola 

Ipê-amarelo | Ipê-

cascudo 
Nativa 

Bignoniaceae 
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 

Mattos 
LC Árvore Terrícola Ipê-roxo | Ipê-rosa Nativa 

Bignoniaceae 
Handroanthus ochraceus (Cham.) 

Mattos 
- Árvore Terrícola 

Ipê-cascudo | Ipê-

amarelo-do-cerrado 
Nativa 

Bignoniaceae Lundia obliqua Sond.  Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola NA Nativa 

Bignoniaceae 
Zeyheria tuberculosa (Vell.) 

Bureau ex Verl. 
VU Árvore Terrícola 

Ipê-tabaco | Culhões-de-

bode 
Nativa 

Blechnaceae Blechnum occidentale L. - Erva Terrícola|Rupícola - Nativa 

Boraginaceae 
Cordia americana (L.) Gottschling 

& J.S.Mill. 
- Árvore Terrícola Guajuvira Nativa 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell.  Árvore Terrícola Chá de bugre Nativa 

Boraginaceae Cordia superba Cham. - Arbusto|Árvore Terrícola Babosa-branca Nativa 

Boraginaceae 
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex 

Steud. 
- Árvore Terrícola Louro-pardo Nativa 

Bromeliaceae 
Billbergia nutans H.H.Wendl. ex 

Regel 
- Erva Terrícola|Epífita - Nativa 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. - Erva Terrícola - Nativa 

Bromeliaceae Tillandsia geminiflora Brongn. - Erva Epífita - Nativa 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. - Erva Rupícola|Epífita - Nativa 

Bromeliaceae Vriesea friburgensis Mez - Erva Epífita - Nativa 

Bromeliaceae Vriesea sp. - Epífita Epífita Bromélia Nativa 

Burseraceae 
Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 
- Árvore Terrícola Almecegueira Nativa 

Cactaceae Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. LC 
Erva|Subarbusto|Suculent

a 
Epífita Pitainha Nativa 

Cactaceae Pereskia aculeata Mill. LC Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola|Rupícola Azedinha| Ora-pro-nobis Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. - Arbusto|Árvore Terrícola Cipó-farinha-seca Nativa 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume - Arbusto|Árvore Terrícola Candiúba | Crindiúva Nativa 

Celastraceae Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral - Árvore Terrícola Espinheira santa Nativa 

Chrysobalanaceae Licania Aubl. - Árvore Terrícola - - 

Clusiaceae 
Garcinia gardneriana (Planch. & 

Triana) Zappi 
- Arbusto|Árvore Terrícola Bacupari Nativa 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. LC Arbusto|Árvore Terrícola 
Capitão-do-campo | 

Capitão-do-mato 
Nativa 

Combretaceae Terminalia glabrescens Mart. - Arbusto|Árvore Terrícola 
Cerne-amarelo | 

Merindiba 
Nativa 

Convolvulaceae Ipomoea L. - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola NA NA 

Cyperaceae Rhynchospora sp. - Erva Terrícola NA Nativa 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. - 
Liana|Volúvel|Trepadeira|S

ubarbusto 
Terrícola Cipó-caboclo Nativa 

Dilleniaceae 
Doliocarpus dentatus (Aubl.) 

Standl. 
- 

Liana|Volúvel|Trepadeira|A
rbusto 

Terrícola Cipó-vermelho Nativa 

Dioscoreaceae Dioscorea amaranthoides C.Presl - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Inhame Nativa 

Dioscoreaceae Dioscorea L. - Trepadeira Terrícola NA NA 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) 

O.E.Schulz 
- Arbusto Terrícola Fruta-de-pomba | Cocão Nativa 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concepcionis 
(Chodat & Hassl.) Hochr. 

- Arbusto Terrícola NA Nativa 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concolor (Spreng.) 

Müll.Arg. 
- Arbusto|Árvore Terrícola 

Laranjeira-do-mato | 

Guamirim | Laranjeira-

brava | Laranjeira-do-

mato | Canela-de-veado | 

Feicassé 

Nativa 

Euphorbiaceae 
Alchornea glandulosa Poepp. & 

Endl. 
- Árvore Terrícola Tamanqueiro Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. - Árvore Terrícola Capixingui Nativa 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. - Árvore Terrícola 
Pau-de-sangue | Sangra-

d'água 
Nativa 

Euphorbiaceae 
Gymnanthes klotzschiana 

Müll.Arg. 
- Arbusto|Árvore Terrícola 

Branquilho, | Branquinho 

| Branquio 
Nativa 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. - Arbusto|Árvore Terrícola|Rupícola Branquinho Nativa 

Fabaceae 
Albizia niopoides (Spruce ex 

Benth.) Burkart 
LC Árvore Terrícola 

Farinha-seca | Fava-

amarela 
Nativa 

Fabaceae 
Albizia polycephala (Benth.) Killip 

ex Record 
- Árvore Terrícola Abízia | Angico-branco Nativa 

Fabaceae 
Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
- Árvore Terrícola Angico-branco Nativa 

Fabaceae Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. - Árvore Terrícola 
Pata-de-vaca | Unha-de-

vaca 
Nativa 

Fabaceae Calliandra tweedii Benth. - Arbusto|Árvore Terrícola NA Nativa 

Fabaceae 
Centrolobium tomentosum 

Guillem. ex Benth. 
LC Árvore Terrícola Araribá Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. - Árvore Terrícola Copaíba | Pau-d'óleo Nativa 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton - 
Liana|Volúvel|Trepadeira|A

rbusto 
Terrícola Cipó-preto Nativa 

Fabaceae 
Enterolobium contortisiliquum 

(Vell.) Morong 
- Árvore Terrícola Tamboril Nativa 

Fabaceae Fabaceae 1 - Árvore Terrícola NA NA 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli - Árvore Terrícola Alecrim-de-Campinas Nativa 

Fabaceae Hymenaea courbaril L. LC Árvore Terrícola Jatobá Nativa 

Fabaceae Hymenolobium janeirense Kuhlm. LC Árvore Terrícola Gracuí Nativa 

Fabaceae Inga marginata Willd. - Árvore Terrícola Ingá-feijão | ingá-mirim Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Fabaceae Inga striata Benth. - Árvore Terrícola 
Ingá banana | Ingá 

caixão | Ingá facão 
Nativa 

Fabaceae Inga vera Willd. - Árvore Terrícola Ingá-quatro-quinas Nativa 

Fabaceae 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) 
A.M.G.Azevedo & H.C.Lima 

- Árvore Terrícola 
Embira-de-sapo | Envira 

piaca 
Nativa 

Fabaceae Machaerium aculeatum Raddi - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola 
Escada-de-macaco | 

Jacarandá-de-espinho 
Nativa 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel - 
Arbusto|Árvore|Liana|Volú

vel|Trepadeira 
Terrícola 

Jacarandá-cipó | 

Jacarandá-sangue 
Nativa 

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld - Árvore Terrícola 
Jacarandá-bico-de-pato | 

Jacarandá-de-espinho 
Nativa 

Fabaceae Machaerium nictitans (Vell.) Benth. - Árvore Terrícola Bico-de-pato Nativa 

Fabaceae Machaerium stipitatum Vogel - Árvore Terrícola 

Sapuvá | Sapuvussu | 

Farinha-seca | 

Jacarandá-branco 

Nativa 

Fabaceae Machaerium villosum Vogel LC Árvore Terrícola 

Jacarandá-do-campo | 

Jacarandá-do-cerradão | 

Jacarandá-pardo 

Nativa 

Fabaceae Mimosa pudica L. - Árvore|Arbusto Terrícola NA Nativa 

Fabaceae Myroxylon peruiferum L.f. LC Árvore Terrícola Cabreúva Nativa 

Fabaceae 
Parapiptadenia rigida (Benth.) 

Brenan 
- Árvore Terrícola 

Aginco-gurucaia | 

Monjoleiro | Angico-

vermelho 

Nativa 

Fabaceae 
Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub. 
- Árvore Terrícola - Nativa 

Fabaceae Phanera Lour. - Liana|Trepadeira Terrícola - - 

Fabaceae 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F.Macbr. 
LC Árvore Terrícola Pau-jacaré Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel - Árvore Terrícola 
Uruvalheira | Amendoim-

do-campo 
Nativa 

Fabaceae Pterodon emarginatus Vogel - Árvore Terrícola 
Sucupira | Sucupira-

branca 
Nativa 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. LC Árvore Terrícola Madeira-nova | Vilão Nativa 

Fabaceae 
Schizolobium parahyba (Vell.) 

Blake 
- Árvore Terrícola Guapuruvu Nativa 

Fabaceae 
Senegalia polyphylla (DC.) Britton 

& Rose 
- Arbusto|Árvore Terrícola Guarucaia | Monjoleiro Nativa 

Fabaceae 
Stryphnodendron rotundifolium 

Mart. 
- Arbusto|Árvore Terrícola 

Barbatimão-da-folha-

miúda 
Nativa 

Indeterminado Indeterminado 1 - Árvore Terrícola NA NA 

Lacistemataceae Lacistema hasslerianum Chodat - Arbusto|Árvore Terrícola - Nativa 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. - Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Milho-de-grilo Nativa 

Lauraceae 
Endlicheria paniculata (Spreng.) 

J.F.Macbr. 
- Arbusto|Árvore Terrícola 

Canela-frade | Canela-

garuva 
Nativa 

Lauraceae Nectandra lanceolata Nees - Árvore Terrícola Canela-amarela Nativa 

Lauraceae 
Nectandra megapotamica 

(Spreng.) Mez 
- Árvore Terrícola Canelinha Nativa 

Lauraceae 
Nectandra membranacea (Sw.) 

Griseb. 
- Árvore Terrícola Canela-branca Nativa 

Lauraceae Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez - Árvore Terrícola Canela-de-corvo Nativa 

Lauraceae Ocotea elegans Mez - Árvore Terrícola 
Canela-parda | Canela-

preta 
Nativa 

Lauraceae Ocotea lancifolia (Schott) Mez LC Árvore Terrícola Canela Nativa 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees NT Árvore Terrícola 
Louro | Louro-abacate | 

Canela-babosa 
Nativa 

Lauraceae Ocotea velloziana (Meisn.) Mez - Árvore Terrícola Canela-verde Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Lauraceae Ocotea velutina (Nees) Rohwer - Árvore Terrícola Canela-amarela Nativa 

Lecythidaceae 
Cariniana estrellensis (Raddi) 

Kuntze 
- Árvore Terrícola 

Cachimbeiro| Jequitibá | 

Jequitibá-branco | 

Jequitibá-rei 

Nativa 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. - 
Liana|Volúvel|Trepadeira|A

rbusto 
Terrícola Estralo Nativa 

Lygodiaceae Lygodium volubile Sw. - 
Erva|Liana|Volúvel|Trepad

eira 
Terrícola Abre caminho Nativa 

Malpighiaceae 
Banisteriopsis argyrophylla 

(A.Juss.) B.Gates 
- 

Liana|Volúvel|Trepadeira|S
ubarbusto 

Terrícola - Nativa 

Malpighiaceae Banisteriopsis C.B.Rob. ex Small - Trepadeira Terrícola - NA 

Malpighiaceae Byrsonima intermedia A.Juss. - Arbusto Terrícola Murici Nativa 

Malpighiaceae Tetrapterys Cav. - Liana|Trepadeira Terrícola - - 

Malvaceae 
Bastardiopsis densiflora (Hook. & 

Arn.) Hassl. 
- Arbusto Terrícola Jangada-brava Nativa 

Malvaceae 
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) 

Ravenna 
- Árvore Terrícola Paineira Nativa 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. - Árvore Terrícola 

Araticum-bravo | 

Cabeça-de-negro | 

Mutamba 

Nativa 

Malvaceae Heliocarpus popayanensis Kunth - Árvore Terrícola Pau-jangada Nativa 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. - Árvore Terrícola Açoitá-cavalo Nativa 

Malvaceae Luehea grandiflora Mart. & Zucc. - Árvore Terrícola Açoitá-cavalo Nativa 

Melastomataceae Leandra Raddi - Árvore|Arbusto Terrícola - - 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana - Arbusto|Árvore Terrícola Canela-de-velho Nativa 

Melastomataceae Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. - Arbusto|Árvore Terrícola - Nativa 

Melastomataceae Miconia Ruiz & Pav. - Árvore|Arbusto Terrícola - - 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. VU Árvore Terrícola Cedro Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Meliaceae Cedrela odorata L. VU Árvore Terrícola 
Cedro/ Cedro-

branco/Cedro-rosa 
Nativa 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer - Árvore Terrícola 
Carrapeta/Gitó/Jatuauba 

| Marinheiro 
Nativa 

Meliaceae Guarea kunthiana A.Juss. - Árvore Terrícola 
carrapeta graúda | cedro 

bravo | Jitó | Peloteira 
Nativa 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl - Árvore Terrícola 
Café bravo | Café do 

matoo | Camboatá 
Nativa 

Meliaceae Trichilia catigua A.Juss. - Árvore Terrícola Catiguá Nativa 

Meliaceae Trichilia clausseni C.DC. - Árvore Terrícola - Nativa 

Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. - Arbusto|Árvore Terrícola - Nativa 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. - Árvore Terrícola Murici Nativa 

Meliaceae Trichilia silvatica C.DC. LC Arbusto Terrícola NA Nativa 

Menispermaceae Cissampelos pareira L. LC Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Orelha-deonça Nativa 

Monimiaceae Mollinedia widgrenii A.DC. - Árvore Terrícola - Nativa 

Moraceae Ficus guaranitica Chodat - Árvore 
Terrícola|Hemiepífi

ta 
- Nativa 

Moraceae Ficus L. - Árvore Terrícola - NA 

Moraceae 
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex 

Steud. 
- Arbusto|Árvore Terrícola Tatajuba Nativa 

Moraceae 
Sorocea bonplandii (Baill.) 

W.C.Burger et al. 
- Arbusto|Árvore Terrícola Sorocaba | Soroco Nativa 

Myrtaceae Blepharocalyx O.Berg - Árvore Terrícola - - 

Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia O.Berg - Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. LC Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Calyptranthes Sw. - Árvore Terrícola - - 

Myrtaceae 
Campomanesia guazumifolia 

(Cambess.) O.Berg 
- Árvore Terrícola Sete-capotes Nativa 
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Família Nome científico 
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conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Myrtaceae 
Campomanesia xanthocarpa 

(Mart.) O.Berg 
LC Árvore Terrícola Gabiroba Nativa 

Myrtaceae Eugenia L. - Árvore Terrícola NA NA 

Myrtaceae Eugenia longipedunculata Nied. - Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. - Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Myrcia guianensis (Aubl.) DC. LC Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. - Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae 
Myrciaria floribunda (H.West ex 

Willd.) O.Berg 
LC Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Myrciaria O.Berg - Árvore|Arbusto Terrícola - NA 

Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) O.Berg DD Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Plinia rivularis (Cambess.) Rotman - Árvore Terrícola - Nativa 

Myrtaceae Psidium guajava L. - Árvore Terrícola Goiaba Naturalizada 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels - Árvore Terrícola Jambolão | Garrafinha Naturalizada 

Nyctaginaceae Guapira hirsuta (Choisy) Lundell LC Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Caixeta Nativa 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz - Arbusto|Árvore Terrícola 
Maria mole | Farinha-

seca | Ciriba 
Nativa 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola 

Tapaciriba | Espora-de-

galo | Espinho-de-Santo-

Amaro 

Nativa 

Ochnaceae Ouratea spectabilis (Mart.) Engl. LC Árvore Terrícola - Nativa 

Orchidaceae Cattleya loddigesii Lindl. - Erva Epífita Orquídea | Catileia Nativa 

Orchidaceae 
Cattleya lundii (Rchb.f. & Warm.) 

Van den Berg 
- Erva Epífita Orquídea | Catileia Nativa 

Orchidaceae 
Oeceoclades maculata (Lindl.) 

Lindl. 
- Erva Terrícola NA Naturalizada 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Peraceae 
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex 

Baill. 
- Arbusto|Árvore Terrícola 

Cabeluda -do-

mato/Coração-de-

bugre/Folha 

miúda/Sapateiro/Tabocu

va/Tamanqueira 

Nativa 

Phytolaccaceae 
Gallesia integrifolia (Spreng.) 

Harms 
- Árvore Terrícola Pau-d'alho Nativa 

Piperaceae Piper amalago L. - Arbusto Terrícola - Nativa 

Piperaceae Piper arboreum Aubl. - Arbusto Terrícola - Nativa 

Piperaceae Piper cuyabanum C.DC. - Arbusto Terrícola - Nativa 

Piperaceae Piper regnellii (Miq.) C.DC. - Arbusto Terrícola - Nativa 

Poaceae Chusquea Kunth - Erva Terrícola - - 

Poaceae Guadua Kunth - Erva Terrícola - - 

Polygonaceae Coccoloba cordata Cham. - Arbusto|Árvore Terrícola Pau-de-junta Nativa 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. - Árvore Terrícola 
Folha larga | Novateiro | 

Pau-jaú 
Nativa 

Polypodiaceae Campyloneurum C.Presl - Erva Terrícola - - 

Polypodiaceae 
Microgramma vacciniifolia 
(Langsd. & Fisch.) Copel. 

- Erva Terrícola Samambaia Nativa 

Polypodiaceae Pecluma M.G.Price - Erva Terrícola - - 

Polypodiaceae 
Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la 

Sota 
- Erva Rupícola|Epífita - Nativa 

Primulaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex 

Roem. & Schult. 
- Arbusto|Árvore Terrícola Capororoquinha Nativa 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. - Árvore Terrícola Capororoca Nativa 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis 

(Klotzsch) K.S.Edwards 
- Arbusto|Árvore Terrícola Carne de vaca Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek - Árvore Terrícola 
Cafezinho | Saguragi 

amarelo 
Nativa 

Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. - Arbusto Terrícola Apuruí | Arapuruí Nativa 

Rubiaceae Chomelia pohliana Müll.Arg. - Arbusto|Árvore Terrícola NA Nativa 

Rubiaceae Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze - Arbusto Terrícola Marmelada-de-cachorro Nativa 

Rubiaceae 
Coussarea hydrangeifolia (Benth.) 

Müll.Arg. 
LC Arbusto|Árvore Terrícola - Nativa 

Rubiaceae Faramea Aubl. - Árvore|Arbusto Terrícola - - 

Rubiaceae Ixora venulosa Benth. - Arbusto|Árvore Terrícola - Nativa 

Rubiaceae Psychotria anceps Kunth - Arbusto|Árvore Terrícola - Nativa 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. - Arbusto|Árvore Terrícola Chacrona | Rainha Nativa 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. - Arbusto|Árvore Terrícola - Nativa 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. - Árvore|Arbusto Terrícola 
Espinho de judeu | 

Esporão de galo 
Nativa 

Rutaceae 
Balfourodendron riedelianum 

(Engl.) Engl. 
NT Árvore Terrícola 

Embira | Farinha-seca | 

Gramixinga | Guamixinga 

| Pau marfim 

Nativa 

Rutaceae Citrus L. - Árvore|Arbusto Terrícola Limão-rosa | Limão-cravo NA 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Mart. - Arbusto|Árvore Terrícola 
Chupa-ferro | Guaxipita |  

Pitaguará-amarelo 
Nativa 

Rutaceae Helietta apiculata Benth. - Árvore Terrícola Canela-de-veado Nativa 

Rutaceae Metrodorea nigra A.St.-Hil. - Árvore Terrícola 
Carrapateiro | Chupa-

ferro | Pitaguará 
Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. - Árvore Terrícola 
Mamica-de-cadela | 

Mamica-de-porca 
Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. - Árvore Terrícola 
Mamica-de-cadela | 

Mamica-de-porca 
Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. - Árvore Terrícola 
Laranjeira-brava | 

Limãozinho 
Nativa 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. - Arbusto|Árvore Terrícola 
Cabelo-de-cotia | 

Guaçatonga 
Nativa 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. LC Árvore Terrícola 
Laranjinha | Pau-de-

espeto 
Nativa 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. - Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola 
Guaçatonga | Pau-de-

lagarto 
Nativa 

Salicaceae Prockia crucis P.Browne ex L. - Arbusto|Árvore Terrícola 
Cambroé | Guaiapá-

branco 
Nativa 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 

Hieron. ex Niederl. 
- Arbusto|Árvore Terrícola 

Fruta de paraó/Três-

folhas-do-mato| Murta-

vermelha| Chal-

chal/Fruto-do-rei/Fruto-

de-pombo 

Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. - Árvore Terrícola 
Arco-de-barril | Rabo-de-

bugio 
Nativa 

Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk. - Árvore Terrícola Correieiro | Maria-preta Nativa 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. - Arbusto|Árvore Terrícola Matiaba | Pau-de-pombo Nativa 

Sapindaceae Serjania lethalis A.St.-Hil. - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Timbó | Cipó-timbó Nativa 

Sapindaceae Serjania Mill. - Liana|Trepadeira Terrícola NA NA 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. 

& Eichler ex Miq.) Engl. 
- Árvore Terrícola Aguaí/Guatambu-de-leite Nativa 

Sapotaceae 
Chrysophyllum marginatum (Hook. 

& Arn.) Radlk. 
- Arbusto|Árvore Terrícola Aguaí Nativa 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. - Arbusto|Árvore Terrícola 

Fruta-do-

veado/Maçaranduba| 

Pessegueiro-do-cerrado 

Nativa 
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Família Nome científico 
Status de 

conservação 
(CNC Flora) 

Forma de vida Habitat Nome popular Origem 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. - Arbusto|Árvore Terrícola Capitiú/Negramina Nativa 

Smilacaceae Smilax elastica Griseb. - Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola 
Japecanga/Japecanga 

do mato 
Nativa 

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. - Arbusto Terrícola Fruta-de-sabiá Nativa 

Urticaceae Boehmeria caudata Sw. - Arbusto|Subarbusto Terrícola Assa-peixe Nativa 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul - Árvore Terrícola Emabaúba Nativa 

Urticaceae 
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex 

Wedd. 
- Arbusto|Árvore Terrícola Urgi Nativa 

Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. - Árvore|Arbusto Terrícola Lixeira Nativa 

Vochysiaceae Callisthene fasciculata Mart. - Árvore Terrícola 
Carvão Branco/Cravo/ 

Jacaré 
Nativa 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. - Árvore Terrícola Pau-de-tucano Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (NT): Quase ameaçada; (VU): Vulnerável, (DD): Dados insuficientes.  
Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 



ANEXO 4.05 – LISTA DE FLORA POR FRAGMENTO 



Anexo 4.05 A – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda 3T 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Acanthaceae Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra -- Subarbusto Terrícola Nativa 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott LC Árvore Terrícola Nativa 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Prestonia coalita (Vell.) Woodson -- Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Araceae Philodendron sp. -- Erva Terrícola Nativa 

Araliaceae Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. LC Árvore Terrícola Nativa 

Arecaceae Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae Geonoma brevispatha Barb.Rodr. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman LC Erva Terrícola Nativa 

Asteraceae Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho -- Árvore Terrícola Nativa 

Asteraceae Piptocarpha regnellii (Sch.Bip.) Cabrera -- Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Tillandsia geminiflora Brongn. LC Erva Epífita Nativa 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. -- Erva Rupícola|Epífita Nativa 

Bromeliaceae Vriesea friburgensis Mez -- Erva Epífita Nativa 

Cactaceae Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. LC Erva|Subarbusto|Suculenta Epífita Nativa 

Cactaceae Pereskia aculeata Mill. LC Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola|Rupícola Nativa 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Celastraceae Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Combretaceae Terminalia glabrescens Mart. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Convolvulaceae Ipomoea sp. -- Trepadeira Terrícola NA 

Cyperaceae Rhynchospora sp. -- Erva Terrícola NA 

Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. -- Liana|Trepadeira|Arbusto Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Euphorbiaceae Actinostemon concepcionis (Chodat & Hassl.) Hochr. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. -- Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. -- Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. -- Arbusto|Árvore Terrícola|Rupícola Nativa 

Fabaceae Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Fabaceae 1 -- Árvore Terrícola NA 

Fabaceae Inga striata Benth. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Inga vera Willd. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium aculeatum Raddi -- Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel -- Arbusto|Árvore|Liana Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium nictitans (Vell.) Benth. -- Árvore Terrícola Nativa 

Indeterminado Indeterminado 1 -- Árvore Terrícola NA 

Lacistemataceae Lacistema hasslerianum Chodat -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lygodiaceae Lygodium volubile Sw. -- Erva|Trepadeira Terrícola Nativa 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. -- Árvore Terrícola Nativa 

Melastomataceae Leandra sp. -- Arbusto|Subartbusto Terrícola NA 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Melastomataceae Miconia sp. -- Arbusto Terrícola NA 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Meliaceae Cedrela odorata L. VU Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Menispermaceae Cissampelos pareira L. LC Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Nativa 

Moraceae Ficus sp. -- Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Calyptranthes sp. -- Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Eugenia sp. 1 -- Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae Eugenia sp. 2 -- Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrciaria sp. -- Árvore Terrícola NA 

Orchidaceae Cattleya loddigesii Lindl. -- Erva Epífita Nativa 

Orchidaceae Cattleya lundii (Rchb.f. & Warm.) Van den Berg -- Erva Epífita Nativa 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Polygonaceae Coccoloba cordata Cham. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Polypodiaceae Campyloneurum sp. -- Erva Terrícola NA 

Polypodiaceae Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. -- Erva Terrícola Nativa 

Polypodiaceae Pecluma sp. -- Erva Terrícola NA 

Polypodiaceae Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota -- Erva Rupícola|Epífita Nativa 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) 
K.S.Edwards 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Mart. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. -- Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Nativa 

Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Smilacaceae Smilax elastica Griseb. -- Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Nativa 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul -- Árvore Terrícola Nativa 

Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (VU): Vulnerável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 B – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda Progresso 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Annona cacans Warm. LC Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Duguetia lanceolata A.St.-Hil. LC Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. NT Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Arecaceae Geonoma brevispatha Barb.Rodr. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman LC Erva Terrícola Nativa 

Asparagaceae Herreria salsaparilha Mart. -- Liana|Trepadeira Terrícola Nativa 

Asteraceae 
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. 
Sancho 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Dolichandra sp. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos LC Árvore Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. VU Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Billbergia nutans H.H.Wendl. ex Regel LC Erva Terrícola|Epífita Nativa 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. -- Erva Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Vriesea sp. -- Epífita Epífita Nativa 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand -- Árvore Terrícola Nativa 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Celastraceae Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral -- Árvore Terrícola Nativa 

Clusiaceae Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Dioscoreaceae Dioscorea sp.. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concepcionis (Chodat & Hassl.) 
Hochr. 

-- Arbusto Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Euphorbiaceae Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Calliandra tweedii Benth. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Inga marginata Willd. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium aculeatum Raddi -- Liana|Volúvel Terrícola Nativa 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea elegans Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze -- Árvore Terrícola Nativa 

Malpighiaceae Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates -- Trepadeira|Arbusto Terrícola Nativa 

Malpighiaceae Tetrapterys sp. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Malvaceae Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna -- Árvore Terrícola Nativa 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia catigua A.Juss. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia clausseni C.DC. -- Árvore Terrícola Nativa 

Monimiaceae Mollinedia widgrenii A.DC. -- Árvore Terrícola Nativa 

Moraceae Ficus guaranitica Chodat -- Árvore Terrícola|Hemiepífita Nativa 

Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Myrtaceae Blepharocalyx sp. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Nyctaginaceae Guapira hirsuta (Choisy) Lundell LC Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. -- 
Liana|Volúvel|Trepad

eira 
Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper amalago L. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) 
K.S.Edwards 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek -- Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Faramea sp. -- Arbusto|Subarbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Ixora venulosa Benth. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Psychotria anceps Kunth -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. NT Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Helietta apiculata Benth. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Metrodorea nigra A.St.-Hil. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk. -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Serjania sp. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler 
ex Miq.) Engl. 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Vochysiaceae Callisthene fasciculata Mart. -- Árvore Terrícola Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (NT): Não Aplicável; (VU): Vulnerável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 C – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda Shangrilá (Parcelas 3 e 4) 

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM  

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Annona cacans Warm. LC Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. -- Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Duguetia lanceolata A.St.-Hil. LC Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. NT Árvore Terrícola Nativa 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott -- Erva Terrícola|Rupícola|Hemiepífita Nativa 

Araceae Philodendron sp. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman 

LC Erva Terrícola Nativa 

Bignoniaceae 
Adenocalymma marginatum (Cham.) 
DC. 

-- Trepadeira Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Fridericia speciosa Mart. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Bignoniaceae 
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau 
ex Verl. 

VU Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. -- Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. -- Erva Terrícola Nativa 

Cactaceae Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. LC Erva|Subarbusto|Suculenta Epífita Nativa 

Cactaceae Pereskia aculeata Mill. LC Trepadeira Terrícola|Rupícola Nativa 

Celastraceae Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral -- Árvore Terrícola Nativa 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Dioscoreaceae Dioscorea amaranthoides C.Presl -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concepcionis (Chodat & 
Hassl.) Hochr. 

-- Arbusto Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. -- Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. -- Arbusto|Árvore Terrícola|Rupícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM  

Fabaceae 
Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae 
Centrolobium tomentosum Guillem. ex 
Benth. 

LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Hymenaea courbaril L. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) 
A.M.G.Azevedo & H.C.Lima 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) 
J.F.Macbr. 

LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterodon emarginatus Vogel -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae 
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & 
Rose 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae 
Nectandra megapotamica (Spreng.) 
Mez 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea elegans Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea velutina (Nees) Rohwer -- Árvore Terrícola Nativa 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze -- Árvore Terrícola Nativa 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. -- Trepadeira | Arbusto Terrícola Nativa 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia catigua A.Juss. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia clausseni C.DC. -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM  

Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Blepharocalyx sp. -- Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae 
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) 
O.Berg 

LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Eugenia sp. -- Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae Eugenia longipedunculata Nied. -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. -- Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Nyctaginaceae Guapira hirsuta (Choisy) Lundell LC Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Nativa 

Orchidaceae Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. -- Erva Terrícola Naturalizada 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis 
(Klotzsch) K.S.Edwards 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Chomelia pohliana Müll.Arg. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Faramea sp. -- Árvore|Arbusto Terrícola NA 

Rubiaceae Ixora venulosa Benth. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Ixora venulosa Benth. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae 
Balfourodendron riedelianum (Engl.) 
Engl. 

NT Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Mart. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Metrodorea nigra A.St.-Hil. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. -- Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM  

Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Serjania lethalis A.St.-Hil. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichler ex Miq.) Engl. 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul -- Árvore Terrícola Nativa 

Urticaceae 
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex 
Wedd. 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (NT): Não Aplicável; (VU): Vulnerável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 D – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda Shangrila (Parcelas 5 e 6) 

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO* 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Duguetia lanceolata A.St.-Hil. LC Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. NT Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Odontadenia lutea (Vell.) Markgr. -- Arbusto|Subarbusto Terrícola Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott -- Erva Terrícola|Rupícola|Hemiepífita Nativa 

Araceae Philodendron sp. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman 

LC Erva Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos LC Árvore Terrícola Nativa 

Bignoniaceae 
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex 
Verl. 

VU Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. -- Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia superba Cham. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. -- Erva Terrícola Nativa 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand -- Árvore Terrícola Nativa 

Celastraceae Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral -- Árvore Terrícola Nativa 

Chrysobalanaceae Licania sp. -- Árvore Terrícola NA 

Clusiaceae 
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) 
Zappi 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Combretaceae Terminalia glabrescens Mart. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. -- Trepadeira|Subarbusto Terrícola Nativa 

Dioscoreaceae Dioscorea sp. -- Trepadeira Terrícola NA 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO* 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concepcionis (Chodat & 
Hassl.) Hochr. 

-- Arbusto Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton -- Trepadeira|Arbusto Terrícola Nativa 

Fabaceae Hymenaea courbaril L. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) 
A.M.G.Azevedo & H.C.Lima 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel -- Arbusto|Árvore|Trepadeira Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium villosum Vogel LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Myroxylon peruiferum L.f. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Phanera sp. -- Liana|Trepadeira Terrícola NA 

Fabaceae 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) 
J.F.Macbr. 

LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterodon emarginatus Vogel -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae 
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & 
Rose 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. -- Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea elegans Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea velutina (Nees) Rohwer -- Árvore Terrícola Nativa 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze -- Árvore Terrícola Nativa 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. -- Trepadeira|Arbusto Terrícola Nativa 

Malpighiaceae Banisteriopsis sp. -- Trepadeira Terrícola NA 

Malvaceae Heliocarpus popayanensis Kunth -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO* 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. VU Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia catigua A.Juss. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Blepharocalyx sp. -- Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae 
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) 
O.Berg 

LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Plinia rivularis (Cambess.) Rotman -- Árvore Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper amalago L. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Poaceae Chusquea sp. -- Erva Terrícola NA 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. -- Árvore Terrícola Nativa 

Polypodiaceae Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota -- Erva Rupícola|Epífita Nativa 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. -- Árvore Terrícola Nativa 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis 
(Klotzsch) K.S.Edwards 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek -- Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae 
Balfourodendron riedelianum (Engl.) 
Engl. 

NT Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO* 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Rutaceae Metrodorea nigra A.St.-Hil. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Prockia crucis P.Browne ex L. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Serjania lethalis A.St.-Hil. -- Liana|Volúvel|Trepadeira Terrícola Nativa 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichler ex Miq.) Engl. 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Vochysiaceae Callisthene fasciculata Mart. -- Árvore Terrícola Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (NT): Não Aplicável; (VU): Vulnerável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 E – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda Santa Rosa 

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Anacardiaceae Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. -- Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. -- Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. LC Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Araceae Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott -- Erva Epífita Nativa 

Araliaceae Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. LC Árvore Terrícola Nativa 

Arecaceae Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. VU Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman LC Erva Terrícola Nativa 

Asteraceae Mikania glomerata Spreng. LC Trepadeira Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. -- Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. -- Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. -- Erva Rupícola|Epífita Nativa 

Bromeliaceae Vriesea friburgensis Mez -- Erva Epífita NA 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand -- Árvore Terrícola Nativa 

Cactaceae Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. LC Subarbusto|Suculenta Epífita Nativa 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz -- Arbusto Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart LC Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Fabaceae Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Calliandra tweedii Benth. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Inga vera Willd. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & 
H.C.Lima 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Myroxylon peruiferum L.f. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Stryphnodendron rotundifolium Mart. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lacistemataceae Lacistema hasslerianum Chodat -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea elegans Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees NT Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea velloziana (Meisn.) Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze -- Árvore Terrícola Nativa 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. VU Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia catigua A.Juss. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. -- Árvore Terrícola Nativa 

Monimiaceae Mollinedia widgrenii A.DC. -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Moraceae Ficus guaranitica Chodat -- Árvore 
Terrícola | 

Hemiepífita 
Nativa 

Myrtaceae Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Eugenia sp. -- Árvore |Arbusto Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Plinia rivularis (Cambess.) Rotman -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels -- Árvore Terrícola Naturalizada 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms -- Árvore Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper amalago L. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper arboreum Aubl. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper cuyabanum C.DC. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper regnellii (Miq.) C.DC. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek -- Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. NT Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 
Niederl. 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Urticaceae Boehmeria caudata Sw. -- Arbusto|Subarbusto Terrícola Nativa 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul -- Árvore Terrícola Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (NT): Não Aplicável; (VU): Vulnerável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 F – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda Santo Inácio 

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Duguetia lanceolata A.St.-Hil. LC Árvore Terrícola Nativa 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. LC Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. NT Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Forsteronia glabrescens Müll.Arg. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott -- Erva 
Terrícola|Rupícola | 

Hemiepífita 
Nativa 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & 
Planch. 

LC Árvore Terrícola Nativa 

Araliaceae 
Schefflera vinosa (Cham. & Schltdl.) Frodin & 
Fiaschi 

-- Arbusto Terrícola Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman LC Erva Terrícola Nativa 

Asteraceae 
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. 
Sancho 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Adenocalymma sp. -- Trepadeira Terrícola NA 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos -- Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia superba Cham. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. -- Erva Terrícola Nativa 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand -- Árvore Terrícola Nativa 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. LC Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Erythroxylaceae Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz -- Arbusto Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Euphorbiaceae 
Actinostemon concepcionis (Chodat & 
Hassl.) Hochr. 

-- Arbusto Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. -- Arbusto | Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. LC Árvore Terrícola Nativa 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. -- Arbusto|Árvore|Subarbusto Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees NT Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea velutina (Nees) Rohwer -- Árvore Terrícola Nativa 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze -- Árvore Terrícola Nativa 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. -- Liana |Volúvel |Arbusto Terrícola Nativa 

Malpighiaceae Byrsonima intermedia A.Juss. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. -- Árvore Terrícola Nativa 

Melastomataceae Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae 
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 
O.Berg 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Eugenia sp. -- Arbusto | Árvore Terrícola NA 

Myrtaceae Eugenia longipedunculata Nied. -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrcia guianensis (Aubl.) DC. LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae 
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 
O.Berg 

LC Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Myrciaria tenella (DC.) O.Berg DD Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Plinia rivularis (Cambess.) Rotman -- Árvore Terrícola Nativa 

Ochnaceae Ouratea spectabilis (Mart.) Engl. LC Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. -- Árvore Terrícola Nativa 

Polypodiaceae 
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) 
Copel. 

-- Erva Terrícola Nativa 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) 
K.S.Edwards 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. LC Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Faramea sp. -- Arbusto | Árvore Terrícola NA 

Rutaceae Helietta apiculata Benth. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Serjania lethalis A.St.-Hil. -- Liana | Volúvel | Trepadeira Terrícola Nativa 

Sapindaceae Serjania sp. -- Trepadeira Terrícola NA 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Vochysiaceae Callisthene fasciculata Mart. -- Árvore Terrícola Nativa 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. -- Árvore Terrícola NA 

Legenda: (DD) Dados Insuficientes; (LC): Menos Preocupante; (NT): Não Aplicável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 G – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda Val de Palmas 

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Acanthaceae Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra -- Subarbusto Terrícola Nativa 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Anemiaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. -- Erva Terrícola|Rupícola Nativa 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. NT Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Forsteronia glabrescens Müll.Arg. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Apocynaceae Odontadenia lutea (Vell.) Markgr. -- Arbusto|Subarbusto Terrícola Nativa 

Apocynaceae Prestonia coalita (Vell.) Woodson -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman LC Erva Terrícola Nativa 

Aspleniaceae Asplenium sp.. -- Erva Terrícola NA 

Asteraceae Mikania glomerata Spreng. LC Trepadeira Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Fridericia speciosa Mart. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos -- Árvore Terrícola Nativa 

Blechnaceae Blechnum occidentale L. -- Erva Terrícola|Rupícola Nativa 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. -- Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. -- Erva Terrícola Nativa 

Celastraceae Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral -- Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Calliandra tweedii Benth. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton -- Trepadeira|Arbusto Terrícola Nativa 

Fabaceae Hymenolobium janeirense Kuhlm. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Inga marginata Willd. -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Fabaceae Inga striata Benth. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Machaerium stipitatum Vogel -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Mimosa pudica L. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Schizolobium parahyba (Vell.) Blake -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Lauraceae Nectandra lanceolata Nees -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. -- Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea lancifolia (Schott) Mez LC Árvore Terrícola Nativa 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Malpighiaceae Banisteriopsis sp. -- Trepadeira Terrícola NA 

Malvaceae Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. -- Árvore Terrícola Nativa 

Malvaceae Heliocarpus popayanensis Kunth -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. VU Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea kunthiana A.Juss. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia clausseni C.DC. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia silvatica C.DC. LC Arbusto Terrícola Nativa 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg LC Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Myrtaceae Plinia rivularis (Cambess.) Rotman -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Psidium guajava L. -- Árvore Terrícola Naturalizada 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms -- Árvore Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper amalago L. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Piperaceae Piper arboreum Aubl. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek -- Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. NT Árvore Terrícola Nativa 

Rutaceae Citrus sp. -- Árvore|Arbusto Terrícola NA 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Sapindaceae Serjania lethalis A.St.-Hil. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Smilacaceae Smilax elastica Griseb. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul -- Árvore Terrícola Nativa 

Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (NT): Não Aplicável; (VU): Vulnerável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 H – Lista Florística das Espécies Observadas na Fazenda Cachoeirinha 

 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. NT Árvore Terrícola Nativa 

Apocynaceae Odontadenia lutea (Vell.) Markgr. -- Arbusto|Subarbusto Terrícola Nativa 

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott -- Erva Terrícola|Rupícola|Hemiepífita Nativa 

Arecaceae Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae Syagrus oleracea (Mart.) Becc. -- Erva Terrícola Nativa 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman LC Erva Terrícola Nativa 

Asparagaceae Herreria salsaparilha Mart. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Asteraceae 
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. 
Sancho 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Fridericia sp. -- Trepadeira Terrícola NA 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos LC Árvore Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos -- Árvore Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Lundia obliqua Sond. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. VU Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae 
Cordia americana (L.) Gottschling & 
J.S.Mill. 

-- Árvore Terrícola Nativa 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. -- Árvore Terrícola Nativa 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol. -- Erva Terrícola Nativa 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. LC Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. -- Árvore|Arbusto Terrícola Nativa 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. -- Árvore Terrícola Nativa 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Myroxylon peruiferum L.f. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel -- Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Pterogyne nitens Tul. LC Árvore Terrícola Nativa 

Fabaceae Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees NT Árvore Terrícola Nativa 

Lauraceae Ocotea velutina (Nees) Rohwer -- Árvore Terrícola Nativa 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze -- Árvore Terrícola Nativa 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. -- Árvore Terrícola Nativa 

Malvaceae Luehea grandiflora Mart. & Zucc. -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl -- Árvore Terrícola Nativa 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. -- Árvore Terrícola Nativa 

Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia O.Berg -- Árvore Terrícola Nativa 

Poaceae Guadua sp. -- Erva Terrícola NA 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. -- Árvore Terrícola Nativa 

Rubiaceae Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. -- Arbusto Terrícola Nativa 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. -- Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. LC Árvore Terrícola Nativa 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. -- Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. -- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Sapindaceae Serjania sp. -- Trepadeira Terrícola NA 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
FORMA DE VIDA HABITAT ORIGEM 

Sapotaceae 
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) 
Radlk. 

-- Arbusto|Árvore Terrícola Nativa 

Smilacaceae Smilax elastica Griseb. -- Trepadeira Terrícola Nativa 

Legenda: (LC): Menos Preocupante; (NT): Não Aplicável; (VU): Vulnerável. 

Fonte: CNC Flora e Portaria MMA nº 443 (BRASIL, 2014). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 

  



Anexo 4.05 I – Lista Florística com Indicação de Uso Potencial Medicinal 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR INDICAÇÕES DE USO 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Peito-de-pombo 
Para limpar o sangue, nas infecções em geral, nas doenças da 
pele 

Anacardiaceae Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pau-pombo 
Para limpar o sangue, nas infecções em geral, nas doenças de 
pele 

Annonaceae Annona cacans Warm. Araticum-cagão No reumatismo, na prisão de ventre (purgativo, muito forte) 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. Araticum Nas aftas, diarréias, cólicas, tosses e febres 

Annonaceae Duguetia lanceolata A.St.-Hil. Pindaíba Nas contusões e pancadas 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco 
Para facilitar a digestão, estimular os ânimos, nas inflamações em 
geral 

Asparagaceae Herreria salsaparrilha Mart. Salsaparilha Para fazer suar, na sífilis, limpeza do sangue, para estimular 

Asteraceae Mikania glomerata Spreng. Guaco 
Nas febres, para fazer suar, na sífilis, para tudo em relação às 
vias respiratórias, nas picadas venenosas 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipe-amarelo 
Nas inflamações (da boca, do aparelho feminino e masculino), na 
sífilis 

Bignoniaceae Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Bolsa-de-pastor Para limpar o sangue, na sífilis 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. Cha-de-bugre No reumatismo, para limpar o sangue e fazer suar 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Almecega 
Para desinfetar feridas e machucados persistentes, no 
reumatismo 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Grão-de-galo Nas febres 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva Para limpar o sangue, na sífilis, no reumatismo.  

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 
Nas gripes e resfriados, nas tosses, na coqueluche, na asma, nas 
bronquites 

Celastraceae Monteverdia aquilifolia (Mart.) Biral Espinheira-santa 
Para desinfetar, nos males do estômago e intestinos, nas dores, 
nas cicatrizações, nas feridas externas, para fortalecer.  

Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. NA 
Para fortificar, na prisão de ventre, para tirar a dor nas inchações 
inflamações (em especial, dos testículos e das pernas), a 
retenção da urina 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR INDICAÇÕES DE USO 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. Capixingui 
Na limpeza do sangue, na sífilis, nos catarros da bexiga, na 
tuberculose, para limpar o intestino (purgante forte), nas úlceras, 
machucados e feridas 

Fabaceae Bauhinia longifólia (Bong.) Steud. Pata-de-vaca Na retenção da urina, na diabetes, no emagrecimento 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 
Nas infecções e inflamações (principalmente, das vias 
respiratórias e urinárias), nas bronquites 

Fabaceae Hymenaea courbaril L. Jatobá Nas tosses, coqueluche, e bronquites 

Fabaceae Inga vera Willd. Ingá Nas úlceras externas e feridas 

Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. Canela-frade 
Nas úlceras, eczemas e doenças da pele, na limpeza do sangue, 
aromática 

Lauraceae Ocotea velutina (Nees) Rohwer NA Nas úlceras, eczemas e doenças da pele, na limpeza do sangue 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. Estralo Nas moléstias do estômago 

Malpighiaceae Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates NA 
Nas inflamações, hemorragias ovarianas, moléstias dos rins, 
infecções da boca e órgãos genitais, nas pedras e moléstias dos 
rins, na retenção da urina 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 
Nas diarréias, no reumatismo, nas úlceras e feridas gangrenosas, 
nas hemorragias, nas queimaduras 

Malvaceae Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 
Nas diarréias, no reumatismo, nas úlceras e feridas gangrenosas, 
nas hemorragias, nas queimaduras 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro Nas úlceras e feridas. Provoca vômitos em doses fortes 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Marinheiro 
Nas febres, na prisão de ventre, para vermes, abortiva, no 
reumatismo, nos edemas, nas infecções e inflamações em geral 
(em especial das articulações). 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tatajuba 
Na cicatrização de machucados, feridas e pancadas, nas dores 
de dentes 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg Gabiroba Nas diarréias, nos males da bexiga e da uretra 

Orchidaceae Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. NA No fortalecimento (inclusive do apetite sexual). 

Proteaceae 
Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) 
K.S.Edwards 

Carne-de-vaca Nas feridas e úlcera externas 

Rubiaceae Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze 
Marmelada-de-

cachorro 
Nas doenças da pele 



FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR INDICAÇÕES DE USO 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Pau-marfim Nas febres 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Guaçatonga 
Para limpar o sangue, nas diarréias, febres, mordidas de cobra, 
no reumatismo 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. Arco-de-barril Na asma e tosses convulsivas 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. Negra-mina 
Para estimular, nos males do estômago e dos intestinos, nas 
inflamações, no reumatismo, nas gripes e resfriados 

Fonte: GOMES RODRIGUES & de CARVALHO (2008). Adaptado por STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 



ANEXO 4.06 – MAPA ECOLOGIA DA PAISAGEM  
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ANEXO 4.08 – LISTA MAMÍFEROS – REGISTROS DIRETOS E 
INDIRETOS 



Anexo 4.08 – Registros de Mamíferos Obtidos Diretamente e Indiretamente nos Fragmentos de Vegetação das Fazendas Avaliadas 
Durante o Diagnóstico 

Ordem / Família / Espécie Peso Locomoção Dieta IUCN ICMBio CITES 
Fazendas 

3T IN PR RO SH1 SH2 VP 

Artiodactyla              

Cervidae              

Mazama gouazoubira 17-25 kg Te Fr / Hb LC -- -- 0 0 1 0 0 0 0 

Mazama sp. 17-48 kg Te Fr / Hb -- -- -- 0 1 2 0 1 1 0 

Tayassuidae              

Pecari tajacu 17-35 kg Te Fr / Hb LC -- II 0 0 1 0 0 0 0 

Tayassu pecari* 25-45 kg Te Fr / Hb VU VU II -- -- -- -- -- -- -- 

Carnivora              

Canidae              

Cerdocyon thous 6,5 kg Te In / On LC -- II 0 1 1 1 1 0 0 

Lycalopex vetulus 4 kg Te In / On LC VU -- 0 0 1 0 0 0 0 

Felidae              

Leopardus pardalis 8-11 kg Te Ca -- -- I 0 0 1 0 0 0 0 

Leopardus sp. 3-9 kg Sc Ca -- -- I 0 1 1 0 0 0 0 

Leopardus wiedii 3-9 kg Sc Ca NT VU I 0 0 0 0 0 1 0 

Puma concolor 22-70 kg Te Ca LC VU -- 1 1 3 0 0 1 0 

Mephitidae              

Conepatus semistriatus 2,4 kg Te In / On LC -- -- 0 0 0 0 0 1 0 

Mustelidae              

Eira barbara 4-10 kg Te Fr / On LC -- III 0 0 1 0 1 1 0 

              



Ordem / Família / Espécie Peso Locomoção Dieta IUCN ICMBio CITES 
Fazendas 

3T IN PR RO SH1 SH2 VP 

Procyonidae              

Nasua nasua 5,1 kg Te Fr / On LC -- -- 0 0 0 0 6 9 0 

Procyon cancrivorus 5,4 kg Sc Fr / On LC -- -- 1 0 0 0 0 2 0 

Chiroptera              

Phyllostomidae              

Carollia perspicillata 10-23 g Vo Fr LC -- -- 0 1 4 0 0 1 0 

Glossophaga soricina 9 g Vo On LC -- -- 0 0 0 0 0 2 0 

Cingulata              

Dasypodidae              

Cabassous sp. 3,2 kg SF Mir -- -- -- 0 0 0 0 0 1 0 

Dasypus novemcinctus* 3,7 kg SF In / On LC -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Dasypus sp. 1,5-3,7 kg SF In / On -- -- -- 1 1 1 1 2 1 1 

Didelphimorphia              

Didelphidae              

Didelphis albiventris 0,5-2,7 kg Sc Fr / On LC -- -- 7 1 3 0 0 0 4 

Didelphis sp. 0,5-2,7 kg Sc Fr / On -- -- -- 1 1 2 0 0 0 0 

Lagomorpha              

Leporidae              

Sylvilagus brasiliensis 1,2 kg Te Hb LC -- -- 0 3 1 0 0 0 0 

Pilosa              

Myrmecophagidae              

Myrmecophaga tridactyla* 30,5 kg Te Mir VU VU II -- -- -- -- -- -- -- 

Tamandua tetradactyla 5,2 kg Sc Mir LC -- -- 0 0 0 0 0 2 0 

              



Ordem / Família / Espécie Peso Locomoção Dieta IUCN ICMBio CITES 
Fazendas 

3T IN PR RO SH1 SH2 VP 

Primates              

Cebidae              

Sapajus nigritus* 3-4 kg Ar Fr / On NT -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Rodentia              

Caviidae              

Cavia sp.* 0,3-0,6 kg Te Hb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Hydrochoerus hydrochaeris* 35-65 kg SA Hb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cricetidae              

Akodon cursor 30-70 g Te In / On LC -- -- 0 0 0 0 1 0 0 

Calomys tener 15-25 g Te Fr / Gr LC -- -- 0 0 1 0 0 0 0 

Hylaeamys megacephalus 60 g Te Fr / Gr LC -- -- 0 0 1 2 0 0 0 

Oligoryzomys nigripes 25 g Sc Fr / Gr -- -- -- 0 0 0 1 0 0 0 

Cuniculidae              

Cuniculus paca 9,3 kg Te Fr / Hb -- -- III 0 0 0 0 1 4 0 

Dasyproctidae              

Dasyprocta azarae 2,3-3,5 kg Te Fr / Gr -- -- -- 1 11 2 0 3 12 0 

Erethizontidae              

Coendou sp.* 3,2-5,3 kg Ar Fo / Fr / Se -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Legenda: Locomoção (Ar – Arborícola; SA – Semi-aquático; Sc – Escansorial; SF – Semi-fossorial; Te – Terrestre); Dieta (Ca - Carnívoro; Fr - Frugívoro; Gr - Granívoro; Hb - 

Herbívoro; In - Insetívoro; Mir - Mimercófago; On – Onívoro); Fazendas (3T – 3T; PR – Progresso; RO – Santa Rosa; IN – Santo Inácio; SH1 – Shangri-la 1; SH2 – Shangri-la 

2; VP – Val de Palmas.; Classificação IUCN: (LC): Pouco preocupante; (NT): Perigo próximo; (VU): Vulnerável 

* Registros realizados exclusivamente por meio de entrevistas com antigos moradores da região. 

Fonte: STCP (2018). 

 



ANEXO 4.09 – LISTA MAMÍFEROS – REGISTROS DE ESTUDOS NO 
LOCAL  



Anexo 4.09 – Espécies de Mamíferos Registradas em Estudos Realizados em Nivel Local (LO – Bauru e Áreas Vizinhas) e Estadual 
(ES – Estado de São Paulo) com Ocorrência Confirmada em Formações de Floresta Atlântica e Cerrado 

ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE PESO LOCOMOÇÃO DIETA NOME-POPULAR IUCN ICMBIO CITES LO1 ES2 

Artiodactyla 
         

Cervidae 
         

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815) 100-130 kg Te Hb cervo-do-pantanal VU VU I x x 

Mazama americana (Erxleben, 1777) 24-48 kg Te Fr / Hb veado-mateiro DD -- -- 
 

x 

Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814) 17-25 kg Te Fr / Hb veado-catingueiro LC -- -- x x 

Tayassuidae 
         

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) 17-35 kg Te Fr / Hb cateto LC -- II x x 

Carnivora 
         

Canidae 
         

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 6,5 kg Te In / On cachorro-do-mato LC -- II x x 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) 2,2 kg Te Ca / On lobo-guará NT VU II x x 

Lycalopex vetulus Lund, 1842 4 kg Te In / On raposinha LC VU -- x x 

Felidae 
         

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) 8-11 kg Te Ca jaguatirica -- -- I x x 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) 1,5-3 kg Sc Ca gato-do-mato-pequeno VU -- I 
 

x 

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) 3-9 kg Sc Ca gato-maracajá NT VU I 
 

x 

Puma concolor (Lacépède, 1809) 22-70 kg Te Ca onça-parda LC VU -- x x 

Puma yagouaroundi (Lacépède, 1809) 3-6 kg Te Ca gato-mourisco LC -- I x x 

          

                                                           
1
 Local: Município de Bauru (Almeida et al. 2011; Ecossistema Consultoria Ambiental 2016) e Áreas Vizinhas (Lyra-Jorge et al. 2008; Paolino et al. 2016; Reale et al. 2014). 

2
 Estadual: Estado de São Paulo (Vivo  et al. 2011). 



ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE PESO LOCOMOÇÃO DIETA NOME-POPULAR IUCN ICMBIO CITES LO1 ES2 

Mephitidae 
         

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) 2,4 kg Te In / On cangambá LC -- -- x x 

Mustelidae 
         

Eira barbara (Linnaeus, 1758) 4-10 kg Te Fr / On irara LC -- III x x 

Galictis cuja (Molina, 1782) 1-3 kg Te Ca furão LC -- -- x x 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) 6 kg SA Ps lontra NT -- I x x 

Procyonidae 
         

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) 5,1 kg Te Fr / On quati LC -- -- x x 

Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) 5,4 kg Sc Fr / On mão-pelada LC -- -- x x 

Chiroptera 
         

Molossidae 
         

Cynomops planirostris (Peters, 1866) 5-9 g Vo In morcego LC -- -- x x 

Molossops neglectus Williams & Genoways, 1980 11 g Vo In morcego DD -- -- 
 

x 

Molossops temminckii (Burmeister, 1854) 4-9 g Vo In morcego LC -- -- x x 

Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848) 22 g Vo In morcego LC -- -- 
 

x 

Phyllostomidae 
         

Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818) 12 g Vo In / Nec morcego-beija-flor LC -- -- x x 

Artibeus fimbriatus Gray, 1838 40 g Vo Fr morcego LC -- -- 
 

x 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 67-110 g Vo Fr morcego LC -- -- x x 

Artibeus planirostris (Spix, 1823) 50-65 g Vo Fr morcego LC -- -- x x 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 10-23 g Vo Fr morcego LC -- -- x x 

Chiroderma doriae Thomas, 1891 31 g Vo Fr morcego LC -- -- 
 

x 

Chrotopterus auritus (Peters, 1856) 58-72 g Vo Ca morcego LC -- -- 
 

x 

Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810) 25-42 g Vo He morcego-vampiro LC -- -- 
 

x 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 9 g Vo On morcego-beija-flor LC -- -- x x 



ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE PESO LOCOMOÇÃO DIETA NOME-POPULAR IUCN ICMBIO CITES LO1 ES2 

Glyphonycteris sylvestris (Thomas, 1896) 11 g Vo Ca / In morcego LC -- -- 
 

x 

Micronycteris microtis Miller, 1898 6 g Vo Ca / In morcego LC -- -- x x 

Phyllostomus discolor Wagner, 1843 29-47 g Vo Ca / In morcego LC -- -- x x 

Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810) 22-30 g Vo Fr morcego LC -- III x x 

Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901) 23 g Vo Fr morcego LC -- -- 
 

x 

Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) 18-26 g Vo Fr morcego LC -- -- 
 

x 

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810) 16-26 g Vo Fr morcego LC -- -- x x 

Vampyressa pusilla (Wagner, 1843) 8 g Vo Fr morcego DD -- -- 
 

x 

Vespertilionidae 
         

Lasiurus blossevillii (Lesson & Garnet, 1826) 8-14 g Vo Ca / In morcego LC -- -- 
 

x 

Myotis nigricans (Schinz, 1821) 3-8 g Vo Ca / In morcego LC -- -- x x 

Myotis ruber (É. Geoffroy, 1906) 7 g Vo Ca / In morcego NT -- -- 
 

x 

Cingulata 
         

Dasypodidae 
         

Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) 3,2 kg SF Mir tatu-de-rabo-mole LC -- -- x 
 

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 3,7 kg SF In / On tatu-galinha LC -- -- x x 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) 5,4 kg SF In / On tatu-peba LC -- -- x x 

Didelphimorphia 
         

Didelphidae 
         

Caluromys lanatus (Olfers, 1818) 0,4-0,5 kg Ar Fr / On cuíca-lanosa LC -- -- 
 

x 

Didelphis albiventris Lund, 1841 0,5-2,7 kg Sc Fr / On gambá LC -- -- x x 

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) 13-40 g Ar In / On cuíca LC -- -- x x 

Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842) 12-52 g Ar In / On cuíca LC -- -- x x 

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) 0,2-0,8 kg Te Ps cuíca-de-cauda-grossa LC -- -- 
 

x 

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) 0,3-0,5 kg Te In / On cuíca-de-quatro-olhos LC -- -- 
 

x 



ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE PESO LOCOMOÇÃO DIETA NOME-POPULAR IUCN ICMBIO CITES LO1 ES2 

Micoureus paraguayanus (Tate, 1931) 0,1-0,2 kg Sc In / On cuíca LC -- -- x x 

Monodelphis americana (Müller, 1776) 23-35 g Te In / On cuíca-de-três-listras LC -- -- 
 

x 

Monodelphis kunsi Pine, 1975 20 g Te In / On cuíca LC -- -- x x 

Lagomorpha 
         

Leporidae 
         

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 1,2 kg Te Hb tapeti LC -- -- x x 

Perissodactyla 
         

Tapiridae 
         

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) 260 kg Te Fr / Hb anta VU VU II x x 

Pilosa 
         

Myrmecophagidae 
         

Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 30,5 kg Te Mir tamanduá-bandeira VU VU II x x 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) 5,2 kg Sc Mir tamanduá-mirim LC -- -- x x 

Primates 
         

Cebidae 
         

Sapajus nigritus (Goldfuss, 1809) 3-4 kg Ar Fr / On macaco-prego NT -- -- x x 

Pitheciidae 
         

Callicebus nigrifrons (Spix, 1823) 1,3 kg Ar Fo / Fr guigó, sauá NT -- -- x x 

Rodentia 
         

Caviidae 
         

Cavia aperea Erxleben, 1777 0,5 kg Te Hb preá -- -- -- x x 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) 35-65 kg SA Hb capivara -- -- -- x x 

Cricetidae 
         

Akodon cursor (Winge, 1887) 30-70 g Te In / On rato-do-chão LC -- -- 
 

x 

Calomys tener (Winge, 1887) 15-25 g Te Fr / Gr rato-do-chão LC -- -- x x 



ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE PESO LOCOMOÇÃO DIETA NOME-POPULAR IUCN ICMBIO CITES LO1 ES2 

Delomys sublineatus (Thomas, 1903) 45-83 g Te Fr / Gr rato-do-mato LC -- -- x x 

Euryoryzomys russatus (Wagner, 1848) 70-100 g Te Fr / Gr rato-do-mato LC -- -- 
 

x 

Holochilus brasiliensis (Desmarest, 1819) 0,1-0,3 kg SA Fr / Hb rato-d'água LC -- -- 
 

x 

Hylaeamys megacephalus (G. Fischer, 1814) 60 g Te Fr / Gr rato-do-mato LC -- -- x x 

Necromys lasiurus (Lund, 1841) 40-80 g Te Fr / On rato-do-mato -- -- -- x x 

Nectomys squamipes (Brants, 1827) 0,1-0,4 kg SA Fr / On rato-d'água -- -- -- 
 

x 

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) 25 g Sc Fr / Gr rato-do-mato -- -- -- x x 

Sooretamys angouya (G. Fisher, 1814) 0,1 kg Te Fr / Gr rato-do-mato -- -- -- x x 

Cuniculidae 
         

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) 9,3 kg Te Fr / Hb paca -- -- III x x 

Dasyproctidae 
         

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 2,3-3,5 kg Te Fr / Gr cutia -- -- -- x x 

Echimyidae 
         

Myocastor coypus (Molina, 1782) 1-1,8 kg SA Fr / On ratão-do-banhado -- -- -- x 
 

Sciuridae 
         

Guerlinguetus ingrami (Thomas, 1901) 0,1-0,2 kg Sc Fr / Gr caxinguelê -- -- -- x x 

Legenda: Locomoção (Ar – Arborícola; SA – Semi-aquático; Sc – Escansorial; SF – Semi-fossorial; Te – Terrestre); Dieta (Ca - Carnívoro; Fr - Frugívoro; Gr - Granívoro; Hb - Herbívoro; In - 

Insetívoro; Mir - Mimercófago; On – Onívoro); IUCN: (LC): Pouco preocupante; (NT): Perigo próximo; (VU): Vulnerável; (DD): Dados insuficientes. 

Fonte: STCP (2018). 



 

ANEXO 4.10 – LISTA DE ANFÍBIOS 



Anexo 4.10 – Lista de Anfíbios da APA do Rio Batalha Segundo Coleta de Dados Primários, Secundários e Informações de Terceiros 

Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Comum 
Forma de Registro Conservação 

Literatura 
Dados 

Primários 
Terceiros IUCN ICMBio CITES 

Gymnophiona         

Siphonopidae         

Siphonops paulensis Boettger, 1892 cobra-cega X 
  

LC - - 

Anura         

Bufonidae         

Rhinella icterica (Spix, 1824) sapo-cururu X   
LC - - 

Rhinella mirandaribeiroi (Gallardo, 1965) sapo-cururu X   
- - - 

Rhinella ornata (Spix, 1824) sapo-cururu X X 
 

LC - - 

Rhinella schneideri (Werner, 1894) sapo-cururu X X 
 

LC - - 

Hylidae         

Bokermannohyla izecksohni (Jim & Caramaschi, 1979) perereca X 
  

CR - - 

Dendropsophus anceps (A. Lutz, 1929) sapinho X 
  

LC - - 

Dendropsophus branneri (Cochran, 1948) sapinho X 
  

LC - - 

Dendropsophus elianeae (Napoli & Caramaschi, 2000) sapinho X 
  

LC - - 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) sapinho X X 
 

LC - - 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) sapinho X 
  

LC - - 

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944) sapinho X 
  

LC - - 

Boana albopunctatus (Spix, 1824) perereca X X 
 

LC - - 

Boana caingua (Carrizo, 1991 “1990”) perereca X X 
 

LC - - 

Boana crepitans (Wied-Neuwied, 1824) perereca X 
  

LC - - 

Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) sapo-martelo X X 
 

LC - - 

Boana lundii (Burmeister, 1856) perereca X 
  

LC - - 

Boana polytaenius (Cope, 1870 “1869”) perereca X 
  

LC - - 



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Comum 
Forma de Registro Conservação 

Literatura 
Dados 

Primários 
Terceiros IUCN ICMBio CITES 

Boana raniceps Cope, 1862 perereca X 
  

LC 
 

- 

itapotihyla langsdorffii (Duméril & Bibron, 1841) perereca X 
  

LC - - 

Pseudis platensis Gallardo, 1961 rã X 
  

DD - - 

Ololygon berthae (Barrio, 1962) perereca X 
  

LC - - 

Ololygon hiemalis (Haddad & Pombal, 1987) perereca X 
  

LC - - 

Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925) perereca X 
  

LC - - 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) perereca X 
  

LC - - 

Scinax similis (Cochran, 1952) perereca X 
  

LC - - 

Thachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758) perereca-grudenta X 
 

X - - - 

Hylodidae         

Crossodactylus caramaschii Bastos & Pombal, 1995 rã-de-ricacho X 
  

LC - 
 Odontophrynidae         

Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841) sapo-de-enchente X 
  

LC - - 

Proceratophrys moratoi (Jim & Caramaschi 1980) sapo-escavador X 
  

CR EN  - 

Leptodactylidae         

Physalaemus nattereri (Steindachner, 1863) rã-cachorro X 
  

LC - - 

physalaemus sp - rã-cachorro 
 

X 
 

- - - 

physalaemus centralis Bokermann, 1962 rã-cachorro X 
  

LC - - 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 rã-cachorro X 
  

LC - - 

Physalaemus marmoratus (Reinhardt & Lütken, 1862 sapinho X 
  

LC - - 

Leptodactylus chaquensis Cei, 1950 rã-manteiga X 
  

LC 
 

- 

Leptodactylus furnarius Sazima & Bokermann, 1978 rã-manteiga X 
  

LC - - 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) rã-manteiga X 
  

LC - - 

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) rã X 
  

LC - - 

Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) rã X X 
 

LC - - 



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Comum 
Forma de Registro Conservação 

Literatura 
Dados 

Primários 
Terceiros IUCN ICMBio CITES 

Leptodactylus Mystacinus (Burmeister, 1861) rã-manteiga X 
  

LC - - 

Leptodactylus Latrans (Steffen, 1815) rã-manteiga X 
  

LC - - 

Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) rã-manteiga X 
  

LC - - 
Pseudopaludicola 
mystacalis (Cope, 1887) rãzinha X 

  
LC - - 

Microhylidae         

Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 1885) sapinho X 
  

LC - - 

Elachistocleis cesarii (Schneider, 1799) sapo-grilo X 
  

- - - 

Phyllomedusidae         

Phyllomedusa tetraploidea Pombal & Haddad, 1992 perereca-macaco X 
  

LC - - 

Legenda: (LC): Pouco preocupante; (CR): Criticamente ameaçado; (EN): Em perigo de extinção; (DD): Dados insuficientes. 

Fonte: STCP (2018). 

 



ANEXO 4.11 – LISTA DE RÉPTEIS  



Anexo 4.11 – Lista de Répteis da APA do Rio Batalha Segundo Coleta de Dados Primários, Secundários e Informações de Terceiros 

Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Comum 
Forma de Registro Conservação 

Literatura 
Dados 

Primários 
Terceiros IUCN MMA CITES 

Testudines         

Chelidae         

Hydromedusa tectifera Cope, 1870 cágado-pescoço-de-cobra X 
  

- - - 

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) cágado-de-barbicha X 
  

- - - 

Testudinidae         

Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824) jabuti-piranga X X 
 

- - II 

Crocodylia         

Alligatoridae         

Caiman latirostris (Daudin, 1801) jacaré-do-papo-amarelo X 
 

X LC - I 

Squamata         

Mabuyidae         

Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862) lagarto-liso X 
  

- - - 

Manciola guaporicola (Dunn, 1935) lagarto-liso X 
  

- - - 

Notomabuya frenata  (Cope, 1862) lagarto-de-rabo-azul X 
  

- - - 

Dactyloidae         

Norops brasiliensis  (Vanzolini e Williams, 1970) papa-vento X 
  

- - - 

Polychrotidae         

Polychrus acutirostris Spix, 1825 lagarto-preguiça X 
 

X - - - 

Gymnophtalmidae         

Colobosaura modesta  (Reinhardt e Luetken, 1862) lagartinho-do-chão X 
  

- - - 

Cercosaura ocellata Wagler, 1830 lagarto-do-folhiço X 
  

- - - 

Micrablepharus atticolus Rodrigues, 1996 lagarto-do-rabo-azul X 
  

- - - 

Anguidae         



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Comum 
Forma de Registro Conservação 

Literatura 
Dados 

Primários 
Terceiros IUCN MMA CITES 

Ophiodes fragilis  (Raddi, 1820) cobra-de-vidro X 
  

- - - 

Ophiodes striatus  (Spix, 1825) cobra-de-vidro X 
  

- - - 

Teiidae         

Teius oculatus (D’Orbigny e Bibron, 1837) Lagarto X X 
 

- - - 

Ameiva ameiva  (Linnaeus, 1758) bico-doce X X 
 

- - - 

Kentropix paulensis (Boettger, 1893) lagarto-listrado-do-cerrado X 
  

- - - 

Salvator merianae  (Duméril e Bibron, 1839) teiú X 
 

X LC - II 

Tropiduridae         

Tropidurus itambere Rodrigues, 1987 Lagarto X 
 

X - - - 

Gekkonidae         

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) lagartixa-de-parede X X 
 

- - - 

Amphisbaendae         

Amphisbaena alba  Linnaeus, 1758 cobra-de-duas-cabeças X 
 

X LC - - 

Amphisbaena mertensii  Strauch, 1881 cobra-de-duas-cabeças X 
  

- - - 

Leposternon microcephalum Wagler in Spix, 1824 cobra-de-duas-cabeças X 
  

- - - 

Amphisbaena roberti  Gans, 1964 cobra-de-duas-cabeças X 
  

- - - 

Anomalepididae         

Liotyphlops beui  (Amaral, 1924) cobra-cega X 
  

LC - - 

Boidae         

Boa constrictor  Linnaeus, 1758 jibóia X 
 

X - - - 

Epicrates crassus  Cope, 1862 jibóia-arco-íris X 
 

X - - - 

Eunectes murinus  (Linnaeus, 1758) sucuri X 
 

X - - - 

Colubridae         

Chironius bicarinatus (Wied, 1820) cobra-cipó X 
  

- - - 

Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) cobra-cipó X 
  

- - - 



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Comum 
Forma de Registro Conservação 

Literatura 
Dados 

Primários 
Terceiros IUCN MMA CITES 

Chironius brasiliensis (Jan, 1863) cobra-cipó X 
  

- - - 

Chironius quadricarinatus (Boie, 1827) cobra-cipó X 
  

- - - 

Dipsadidae         

Apostolepis assimilis  (Reinhardt, 1861) falsa-coral X 
  

- - - 

Apostolepis dimidiata  (Jan, 1862) falsa-coral X 
  

- - - 

Dipsas indica Laurenti, 1768 dormideira X 
  

- - - 

Erythrolamprus aesculapi (Linnaeus, 1766) falsa-coral X 
 

X - - - 

Helicops modestus  Günther, 1861 cobra-d'água X 
  

- - - 

Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758) cobra-cipó X 
  

- - - 

Erythrolamprus miliaris (Linnaeus, 1758) cobra-d'água X 
  

- - - 

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1824) cobra-de-capim X 
  

- - - 

Erythrolamprus reginae (Wagler in Spix, 1824) jabutibóia X 
  

- - - 

Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820) jararacuçú-do-brejo X 
  

- - - 

Oxyrhopus guibei Hoge e Romano, 1978 falsa-coral X 
  

LC - - 

Phalotris mertensi (Hoge, 1955) falsa-coral X 
  

- - - 

Philodryas agassizii (Jan, 1863) papa-aranha X 
  

- - - 

Philodryas livida (Amaral, 1923) palheira-do-campo X 
  

VU VU - 

Philodryas olfersii  (Liechtenstein, 1823) cobra-verde-lisa X 
 

X - - - 

Philodryas patagoniensis  (Girard, 1858) parelheira X 
  

- - - 

Sibynomorphus mikanii  (Schlegel, 1837) dormideira X 
 

X - - - 

Simophis rhinostoma (Schlegel, 1837) falsa-coral X 
  

- - - 

Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863) cobra-de-folhiço X 
  

- - - 

Thamnodynastes sp 
 

palheira X 
 

X - - - 

tomodon dorsatus Duméril, Bibron e Duméril, 1854 palheira X 
  

- - - 

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824) boipeva X 
 

X - - - 



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Comum 
Forma de Registro Conservação 

Literatura 
Dados 

Primários 
Terceiros IUCN MMA CITES 

Xenodon nattereri (Steindachner, 1867) cobra-nariguda-do-campo X 
  

- - - 

Elapidae         

Micrurus sp - coral-verdadeira 
 

X 
 

- - - 

micrurus frontalis (Duméril, Bibron e Duméril, 1854) coral-verdadeira X 
  

- - - 

micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758) coral-verdadeira X 
  

- - - 

Viperidae         

Bothrops jararaca (Wied, 1824) jararaca X 
 

X - - - 

Bothrops moojeni Hoge, 1966 jararaca X 
 

X - - - 

Bothrops itapetiningae (Boulenger, 1907) jararaquinha-do-campo X 
  

LC - - 

Bothrops alternatus Duméril, Bibron e Duméril, 1854 urutu X 
 

X - - - 

Bothrops neuwiedi Wagler in Spix, 1824 jararaca-pintada X 
  

LC - - 

Crotalus durissus Wagler in Spix, 1824 cascavel X 
 

X LC - - 

Legenda: (LC): Pouco preocupante; (VU): Vulnerável  

Fonte: STCP (2018). 



 

ANEXO 4.12 – LISTA DE AVES 



Anexo 4.12 – Lista de Aves da APA do Rio Batalha Segundo Coleta de Dados Primários e Secundários 

Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Popular FI AO TC SC GE SP HÁ LF GT 

TINAMIFORMES 
           

Tinamidae 
           

Crypturellus obsoletus  (Temminck, 1815) inambuguaçu S 
    

M FLO solo ONI 

Crypturellus parvirostris  (Wagler, 1827) inhambu-chororó P, S 1, 7 au 
  

B CAM solo ONI 

Crypturellus tataupa  (Temminck, 1815) inhambu-chintã P, S 1 au 
  

B FLO solo ONI 

Rhynchotus rufescens  (Temminck, 1815) perdiz S 
  

VU
1,2

 
 

B CAM solo ONI 

ANSERIFORMES 
           

Anatidae  
           

Dendrocygna viduata  (Linnaeus, 1766) irerê S 
    

B AQU aqua ONI 

Cairina moschata  (Linnaeus, 1758) pato-do-mato P, S 2, 5 vi 
  

B AQU aqua ONI 

Amazonetta brasiliensis  (Gmelin, 1789) pé-vermelho S 
    

B AQU aqua ONI 

GALLIFORMES  
           

Cracidae  
           

Penelope superciliaris  Temminck, 1815 jacupemba P, S 1, 3, 4, 5, 7 au, vi NT
1, 2

 
 

M FLO solo FRU 

Penelope obscura  Temminck, 1815 jacuguaçu S 
  

NT² 
 

M FLO solo FRU 

Odontophoridae  
           

Odontophorus capueira  (Gmelin, 1789) uru S 
   

MAt M FLO solo FRU 

CICONIIFORMES  
           

Ciconiidae  
           

Ciconia maguari m (Gmelin, 1789) maguari S 
  

CR
1, 2

 
 

M CAM solo ONI 

Mycteria americana m Linnaeus, 1758 cabeça-seca S 
  

NT
1, 2

 
 

B CAM solo ONI 

SULIFORMES  
           

Phalacrocoracidae  
           

Nannopterum brasilianus  (Gmelin, 1789) biguá S 
    

B AQU aqua ONI 

Anhingidae  
           



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Popular FI AO TC SC GE SP HÁ LF GT 

Anhinga anhinga  (Linnaeus, 1766) biguatinga P, S 5 vi 
  

B AQU aqua ONI 

PELECANIFORMES  
           

Ardeidae  
           

Tigrisoma lineatum  (Boddaert, 1783) socó-boi S 
    

B AQU solo ONI 

Nycticorax nycticorax  (Linnaeus, 1758) savacu S 
    

B AQU solo ONI 

Butorides striata  (Linnaeus, 1758) socozinho P 2 vi 
  

B AQU solo ONI 

Bubulcus ibis m (Linnaeus, 1758)  garça-vaqueira S 
    

B CAM solo INS 

Ardea cocoi  Linnaeus, 1766 garça-moura S 
    

B AQU solo ONI 

Ardea alba  Linnaeus, 1758 garça-branca-grande S 
    

B CAM solo ONI 

Syrigma sibilatrix  (Temminck, 1824) maria-faceira P, S 3, 5 au, vi 
  

B CAM solo INS 

Egretta thula  (Molina, 1782) garça-branca-pequena S 
    

B CAM solo ONI 

Threskiornithidae  
           

Mesembrinibis cayennensis  (Gmelin, 1789) coró-coró P, S 1, 2, 5, 7 au 
  

M BOR solo ONI 

Theristicus caudatus m (Boddaert, 1783) curicaca P, S 2, 5 au, vi 
  

B CAM solo ONI 

CATHARTIFORMES  
           

Cathartidae  
           

Cathartes aura  (Linnaeus, 1758) 
urubu-de-cabeça-
vermelha 

P, S 5, 6 vi 
  

B CAM aere DET 

Coragyps atratus  (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vi 
  

B CAM aere DET 

Sarcoramphus papa  (Linnaeus, 1758) urubu-rei P 5 vi EN
1, 2

 
 

M FLO aere DET 

ACCIPITRIFORMES  
           

Accipitridae  
           

Leptodon cayanensis m (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza S 
  

NT
1, 2

 
  

FLO aere CAR 

Elanoides forficatus m (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura S 
    

B FLO aere CAR 

Gampsonyx swainsonii  Vigors, 1825 gaviãozinho S 
    

B BOR aere CAR 

Elanus leucurus  (Vieillot, 1818) gavião-peneira S 
    

B CAM aere CAR 

Ictinia plumbea m (Gmelin, 1788) sovi S 
    

B CAM aere CAR 



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Popular FI AO TC SC GE SP HÁ LF GT 

Geranospiza caerulescens  (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo P, S 1 au, vi 
  

M FLO aere CAR 

Heterospizias meridionalis  (Latham, 1790) gavião-caboclo S 
     

FLO aere CAR 

Urubitinga coronata  (Vieillot, 1817) águia-cinzenta S 
  

CR
1, 2

, EN
3
 

 
FLO aere CAR 

Rupornis magnirostris  (Gmelin, 1788) gavião-carijó P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au, vi 
  

B BOR aere CAR 

Geranoaetus albicaudatus  (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco S 
    

M CAM aere CAR 

Buteo brachyurus m Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta S 
    

M FLO aere CAR 

GRUIFORMES  
           

Aramidae  
           

Aramus guarauna  (Linnaeus, 1766) carão S 
    

M BRE solo ONI 

Rallidae  
           

Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes P, S 3 au, vi 
  

A BRE solo ONI 

Aramides saracura  (Spix, 1825) saracura-do-mato S 
   

MAt 
 

BRE solo ONI 

Mustelirallus albicollis  (Vieillot, 1819) sanã-carijó P, S 1 au 
  

B BRE solo ONI 

Pardirallus nigricans  (Vieillot, 1819) saracura-sanã P, S 1, 2, 3 au, vi 
  

B BRE solo ONI 

Gallinula galeata  (Lichtenstein, 1818) frango-d’água S 
    

B BRE solo ONI 

CHARADRIIFORMES  
           

Charadriidae  
           

Vanellus chilensis  (Molina, 1782) quero-quero P, S 1, 2, 3, 7 au, vi 
  

B CAM solo ONI 

Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854 
           

Jacana jacana  (Linnaeus, 1766) jaçanã P, S 5 vi 
  

B BRE solo ONI 

COLUMBIFORMES  
           

Columbidae  
           

Columbina talpacoti  (Temminck, 1811) rolinha-roxa P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B CAM solo GRA 

Columbina squammata  (Lesson, 1831) fogo-apagou P, S 1, 2, 3, 4, 7 au, vi 
  

B CAM solo GRA 

Columbina picui  (Temminck, 1813) rolinha-picuí S 
     

CAM solo GRA 

Claravis pretiosa  (Ferrari-Perez, 1886) pararu-azul S 
    

M FLO subb FRU 

Columba livia  Gmelin, 1789 pombo-doméstico S 
    

B CAM solo GRA 



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Popular FI AO TC SC GE SP HÁ LF GT 

Patagioenas picazuro  (Temminck, 1813) pombão P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR copa FRU 

Patagioenas cayennensis  (Bonnaterre, 1792) pomba-galega P, S 1, 3, 5 au 
  

M FLO copa FRU 

Zenaida auriculata  (Des Murs, 1847) pomba-de-bando P, S 4, 6 au, vi 
  

B CAM solo GRA 

Leptotila verreauxi  Bonaparte, 1855 juriti-pupu P, S 2, 3, 5, 7 au, vi 
  

B BOR copa FRU 

Leptotila rufaxilla  (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira S 
    

B BOR copa FRU 

CUCULIFORMES  
           

Cuculidae  
           

Piaya cayana  (Linnaeus, 1766) alma-de-gato P, S 1, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi, ca 
  

B BOR copa INS 

Coccyzus melacoryphus  Vieillot, 1817 papa-lagarta S 
     

FLO copa INS 

Crotophaga major  Gmelin, 1788 anu-coroca S 
  

VU
2
 

 
M FLO copa INS 

Crotophaga ani  Linnaeus, 1758 anu-preto P, S 1, 2, 3, 4, 6 au, vi 
  

B CAM todos INS 

Guira guira  (Gmelin, 1788) anu-branco P, S 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B CAM todos INS 

Tapera naevia  (Linnaeus, 1766) saci S 
    

B BOR 
 

INS 

STRIGIFORMES  
           

Strigidae  
           

Megascops choliba  (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato S 
    

B BOR solo CAR 

Pulsatrix perspicillata  (Latham, 1790) murucututu S 
    

M FLO aere CAR 

Pulsatrix koeniswaldiana  (Bertoni & Bertoni, 1901) 
murucututu-de-barriga-
amarela 

S 
   

MAt M FLO aere CAR 

Athene cunicularia  (Molina, 1782) coruja-buraqueira S 
    

B CAM solo CAR 

NYCTIBIIFORMES  
           

Nyctibiidae 
           

Nyctibius griseus  (Gmelin, 1789) urutau S 
    

B BOR aere INS 

CAPRIMULGIFORMES  
           

Caprimulgidae  
           

Antrostomus rufus m (Boddaert, 1783) joão-corta-pau S 
    

B BOR solo INS 

Lurocalis semitorquatus m (Gmelin, 1789)  tuju S 
    

B BOR solo INS 
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Nyctidromus albicollis  (Gmelin, 1789) bacurau P, S 3, 4 vi 
  

B BOR solo INS 

Hydropsalis parvula  (Gould, 1837) bacurau-chintã S 
    

B CAM solo INS 

Hydropsalis torquata m (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura S 
    

B CAM solo INS 

APODIFORMES  
           

Apodidae  
           

Streptoprocne zonaris  (Shaw, 1796) 
taperuçu-de-coleira-
branca 

S 
    

B CAM aere INS 

Trochilidae  
           

Phaethornis pretrei  (Lesson & Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado P, S 1, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR subb NEC 

Eupetomena macroura  (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura P, S 3, 7 au, vi 
  

B BOR copa NEC 

Florisuga fusca m (Vieillot, 1817) beija-flor-preto S 
   

MAt M FLO copa NEC 

Anthracothorax nigricollis  (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-preta S 
    

B BOR copa NEC 

Chlorostilbon lucidus  (Shaw, 1812) 
besourinho-de-bico-
vermelho 

P, S 2, 3, 5, 7 au, vi 
  

B BOR subb NEC 

Thalurania glaucopis  (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta S 
   

MAt M FLO subb NEC 

Hylocharis chrysura  (Shaw, 1812) beija-flor-dourado P, S 1, 3, 5 au 
  

B BOR copa NEC 

Leucochloris albicollis  (Vieillot, 1818) beija-flor-de-papo-branco S 
   

MAt M FLO subb NEC 

Amazilia versicolor  (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca S 
    

B FLO copa NEC 

Amazilia fimbriata  (Gmelin, 1788) 
beija-flor-de-garganta-
verde 

P, S 4 au 
  

B FLO subb NEC 

Amazilia lactea  (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul P, S 1, 3, 4 au, vi 
  

B FLO subb NEC 

TROGONIFORMES  
           

Trogonidae  
           

Trogon surrucura  Vieillot, 1817 surucuá-variado P, S 1, 4 au 
 

MAt M FLO copa FRU 

CORACIIFORMES  
           

Alcedinidae  
           

Megaceryle torquata  (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande P, S 4 au 
  

B AQU aqua PIS 

Chloroceryle amazona  (Latham, 1790) martim-pescador-verde P, S 1, 2,  au 
  

B AQU aqua PIS 

Chloroceryle americana  (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno P, S 2 au, vi 
  

B AQU aqua PIS 
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Momotidae  
           

Baryphthengus ruficapillus  (Vieillot, 1818) juruva-verde P, S 1, 3 au, vi, ca 
 

MAt M FLO subb ONI 

GALBULIFORMES  
           

Galbulidae  
           

Galbula ruficauda  Cuvier, 1816 ariramba-de-cauda-ruiva P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au, vi 
  

B FLO subb INS 

Bucconidae  
           

Nystalus chacuru  (Vieillot, 1816) joão-bobo S 
    

B CAM copa INS 

Malacoptila striata  (Spix, 1824) barbudo-rajado P, S 1, 3 au NT
3
 MAt M FLO subb INS 

PICIFORMES  
           

Ramphastidae  
           

Ramphastos toco  Statius Muller, 1776 tucanuçu P, S 3, 4, 5 au, vi 
  

B CAM copa ONI 

Picidae  
           

Picumnus cirratus  Temminck, 1825 picapauzinho-barrado S 
     

FLO trgal INS 

Picumnus albosquamatus  d'Orbigny, 1840 pica-pau-anão-escamado P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au 
  

B BOR trgal INS 

Melanerpes candidus  (Otto, 1796) pica-pau-branco P, S 1, 2, 4, 5, 7 au 
  

B CAM trgal INS 

Melanerpes flavifrons  (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela S 
   

MAt 
 

BOR trgal INS 

Veniliornis passerinus  (Linnaeus, 1766) picapauzinho-anão P, S 1, 2, 4, 5, 7 au, vi 
  

B FLO trgal INS 

Veniliornis spilogaster  (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó S 
   

MAt M FLO trgal INS 

Colaptes melanochloros  (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado P, S 4 au, vi 
  

B BOR trgal INS 

Colaptes campestris  (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo P, S 5, 6 au, vi 
  

B CAM trgal INS 

Dryocopus lineatus  (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca P, S 3, 4 au, vi 
  

B BOR trgal INS 

Campephilus robustus  (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei P, S 4 au NT² MAt M FLO trgal INS 

CARIAMIFORMES  
           

Cariamidae  
           

Cariama cristata  (Linnaeus, 1766) seriema P, S 1, 3, 4, 5, 6 au, vi 
  

B CAM solo ONI 

FALCONIFORMES  
           

Falconidae  
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Caracara plancus  (Miller, 1777) caracará P, S 3, 5, 7 vi 
  

B CAM aere CAR 

Milvago chimachima  (Vieillot, 1816) carrapateiro P, S 1, 2, 4 au, vi 
  

B CAM aere CAR 

Herpetotheres cachinnans  (Linnaeus, 1758) acauã P, S  7 au 
  

B CAM aere CAR 

Micrastur semitorquatus  (Vieillot, 1817) falcão-relógio P 3 au 
  

M FLO subb CAR 

Falco sparverius  Linnaeus, 1758 quiriquiri P, S 2 au, vi 
  

B CAM aere CAR 

PSITTACIFORMES  
           

Psittacidae  
           

Psittacara leucophthalmus  (Statius Muller, 1776) periquitão-maracanã P, S 1, 2, 3, 4, 7 au, vi 
  

B BOR copa FRU 

Forpus xanthopterygius  (Spix, 1824) tuim P, S 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR copa FRU 

Brotogeris chiriri  (Vieillot, 1818) 
periquito-de-encontro-
amarelo 

P, S 1, 2, 4, 5, 7 au, vi 
  

B BOR copa FRU 

Pionus maximiliani  (Kuhl, 1820) maitaca-verde P, S 1, 3, 7 au 
  

M FLO copa FRU 

Amazona aestiva  (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro P, S 1, 3, 4, 7 au, vi NT
1, 2

 
 

M BOR copa FRU 

PASSERIFORMES  
           

Thamnophilidae  
           

Dysithamnus mentalis  (Temminck, 1823) choquinha-lisa S 
    

M FLO subb INS 

Herpsilochmus atricapillus  Pelzeln, 1868 
chorozinho-de-chapéu-
preto 

P, S 1, 3, 4, 5, 7 au, vi 
  

M FLO subb INS 

Herpsilochmus rufimarginatus  (Temminck, 1822) 
chorozinho-de-asa-
vermelha 

S 
   

MAt M FLO subb INS 

Thamnophilus doliatus  (Linnaeus, 1764) choca-barrada P, S 1, 2, 3, 4, 7 au, vi 
  

B BOR all INS 

Thamnophilus ruficapillus  Vieillot, 1816 
choca-de-chapéu-
vermelho 

S 
    

B CAM baixo INS 

Thamnophilus pelzelni  Hellmayr, 1924 choca-do-planalto P, S 1, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

M FLO subb INS 

Thamnophilus caerulescens  Vieillot, 1816 choca-da-mata P, S 5 au 
  

B FLO subb INS 

Taraba major  (Vieillot, 1816) choró-boi P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B FLO subb INS 

Hypoedaleus guttatus  (Vieillot, 1816) chocão-carijó S 
   

MAt M FLO subb INS 

Conopophagidae  
           

Conopophaga lineata  (Wied, 1831) chupa-dente P, S 1, 3, 5 au, vi, ca 
 

MAt M FLO subb INS 
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Dendrocolaptidae  
           

Sittasomus griseicapillus  (Vieillot, 1818) arapaçu-verde P, S 1, 3, 5 au, vi, ca 
  

M FLO trgal INS 

Lepidocolaptes angustirostris  (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado P, S 1, 2, 5, 7 au, vi 
  

B CAM trgal INS 

Dendrocolaptes platyrostris  Spix, 1825 arapaçu-grande P, S 3 vi 
  

M FLO trgal INS 

Xenopidae  
           

Xenops rutilans  Temminck, 1821 bico-virado-carijó P, S 4 vi 
  

M FLO trgal INS 

Furnariidae  
           

Furnarius rufus  (Gmelin, 1788) joão-de-barro P, S 1, 2, 3, 4 au, vi 
  

B CAM todos INS 

Automolus leucophthalmus  (Wied, 1821) 
barranqueiro-de-olho-
branco 

P, S 5 au 
 

MAt M FLO subb INS 

Certhiaxis cinnamomeus  (Gmelin, 1788) curutié S 
    

B BRE baixo INS 

Synallaxis ruficapilla  Vieillot, 1819 pichororé S 
   

MAt M FLO subb INS 

Synallaxis frontalis  Pelzeln, 1859 petrim P, S 1, 2, 3, 4 au 
  

B BOR baixo INS 

Synallaxis spixi  Sclater, 1856 joão-teneném S 
    

B BOR baixo INS 

Cranioleuca vulpina  (Pelzeln, 1856) arredio-do-rio P, S 4 au 
  

B BOR baixo INS 

Pipridae  
           

Neopelma pallescens  (Lafresnaye, 1853) fruxu-do-cerradão P 1 au VU
1, 2

 
 

M FLO subb FRU 

Manacus manacus  (Linnaeus, 1766) rendeira S 
    

B FLO subb FRU 

Chiroxiphia caudata  (Shaw & Nodder, 1793) tangará S 
   

MAt B FLO subb FRU 

Antilophia galeata  (Lichtenstein, 1823) soldadinho P, S 1, 4 vi NT
1,2

 Cer M FLO subb FRU 

Tityridae  
           

Schiffornis virescens  (Lafresnaye, 1838) flautim S 
   

MAt M FLO subb INS 

Tityra inquisitor  (Lichtenstein, 1823) 
anambé-branco-de-
bochecha-parda 

P, S 5 au 
  

M FLO copa INS 

Tityra cayana  (Linnaeus, 1766) 
anambé-branco-de-rabo-
preto 

S 
    

M FLO copa INS 

Pachyramphus viridis  (Vieillot, 1816) caneleiro-verde S 
    

M FLO copa INS 

Pachyramphus polychopterus  (Vieillot, 1818) caneleiro-preto P, S 1, 3, 4, 5 au 
  

B BOR copa INS 

Pachyramphus validus m (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto P 4 au, vi 
  

M FLO copa INS 
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Platyrinchidae  
           

Platyrinchus mystaceus  Vieillot, 1818 patinho P, S 5 au 
  

M FLO subb INS 

Rhynchocyclidae  
           

Leptopogon amaurocephalus  Tschudi, 1846 cabeçudo P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au, ca 
  

M FLO subb INS 

Corythopis delalandi  (Lesson, 1830) estalador S 
    

M FLO subb INS 

Tolmomyias sulphurescens  (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta P, S 5, 6 au 
  

M FLO subb INS 

Todirostrum cinereum  (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio P, S 1, 2, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR baixo INS 

Poecilotriccus latirostris  (Pelzeln, 1868) ferreirinho-de-cara-parda P, S 1, 3, 5 au, vi NT
2
 

 
M FLO subb INS 

Myiornis auricularis  (Vieillot, 1818) miudinho P, S 6 au, vi 
 

MAt B FLO subb INS 

Hemitriccus orbitatus  (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato S 
   

MAt M FLO subb INS 

Hemitriccus margaritaceiventer  
(d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

sebinho-de-olho-de-ouro P, S 2 au 
  

M FLO subb INS 

Tyrannidae  
           

Euscarthmus meloryphus  Wied, 1831 barulhento S 
    

B CAM baixo INS 

Camptostoma obsoletum  (Temminck, 1824) risadinha P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au 
  

B CAM baixo INS 

Elaenia flavogaster  (Thunberg, 1822) 
guaracava-de-barriga-
amarela 

P, S 1, 2, 4 au, vi 
  

B BOR copa INS 

Elaenia mesoleuca m (Deppe, 1830) tuque S 
     

FLO copa INS 

Elaenia obscura m 
(d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

tucão S 
     

FLO copa INS 

Myiopagis caniceps  (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta S 
    

M FLO subb INS 

Myiopagis viridicata m (Vieillot, 1817) 
guaracava-de-crista-
alaranjada 

P, S 4 au 
  

M FLO subb INS 

Phaeomyias murina  (Spix, 1825) bagageiro S 
    

B CAM copa INS 

Phyllomyias fasciatus  (Thunberg, 1822) piolhinho S 
     

FLO copa INS 

Serpophaga subcristata  (Vieillot, 1817) alegrinho P, S 2, 3, 6 au 
  

B CAM baixo INS 

Legatus leucophaius  (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata S 
    

B BOR copa INS 

Myiarchus swainsoni m Cab.& Heine, 1859 irré P, S 3, 7 au 
  

B BOR copa INS 

Myiarchus ferox  (Gmelin, 1789) maria-cavaleira P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR baixo INS 
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Myiarchus tyrannulus  (Statius Muller, 1776) 
maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au, vi 
  

B BOR baixo INS 

Casiornis rufus  (Vieillot, 1816) maria-ferrugem P, S 3, 4 au, vi NT² 
 

M FLO subb INS 

Pitangus sulphuratus  (Linnaeus, 1766) bem-te-vi P, S 1, 2, 3, 4, 6, 7 au, vi 
  

B CAM todos ONI 

Machetornis rixosa m (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro S 
    

B CAM solo INS 

Myiodynastes maculatus m (St. Muller, 1776) bem-te-vi-rajado S 
    

B BOR copa INS 

Megarynchus pitangua  (Linnaeus, 1766) neinei P, S 1, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR copa INS 

Myiozetetes cayanensis  (Linnaeus, 1766) 
bentevizinho-de-asa-
ferrugínea 

P 4 au, vi 
  

M BOR copa INS 

Myiozetetes similis  (Spix, 1825) 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

P, S 1, 2, 4, 5, 7 au, vi 
  

B BOR copa INS 

Tyrannus melancholicus m Vieillot, 1819  suiriri P, S 1, 2, 4 au, vi 
  

B CAM aere INS 

Tyrannus savana m Daudin, 1802 tesourinha S 
    

B CAM aere INS 

Empidonomus varius m (Vieillot, 1818) peitica P 1 au 
  

B BOR copa INS 

Colonia colonus  (Vieillot, 1818) viuvinha S 
    

B BOR aere INS 

Myiophobus fasciatus  (Statius Muller, 1776) filipe P, S 4, 7 au 
  

B CAM baixo INS 

Pyrocephalus rubinus m (Boddaert, 1783) príncipe S 
    

B CAM copa INS 

Fluvicola nengeta  (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada P, S 2 au, vi 
  

B CAM aere INS 

Arundinicola leucocephala  (Linnaeus, 1764) freirinha S 
    

B CAM aere INS 

Gubernetes yetapa  (Vieillot, 1818) tesoura-do-brejo P, S 6, 7 au, vi 
  

B CAM baixo INS 

Cnemotriccus fuscatus  (Wied, 1831) guaracavuçu P, S 1, 2, 3, 5, 6 au, vi 
  

B FLO subb INS 

Lathrotriccus euleri  (Cabanis, 1868) enferrujado P, S 1, 3, 6, 7 au, vi 
  

M FLO subb INS 

Satrapa icterophrys  (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno S 
    

B BOR copa INS 

Xolmis cinereus m (Vieillot, 1816) primavera S 
    

B CAM aere INS 

Xolmis velatus m (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca P, S 1, 4, 5, 6 au, vi 
  

B CAM aere INS 

Vireonidae  
           

Cyclarhis gujanensis  (Gmelin, 1789) pitiguari P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR copa ONI 

Hylophilus amaurocephalus  (Nordmann, 1835) vite-vite-de-olho-cinza S 
    

M FLO copa ONI 

Vireo chivi m (Vieillot, 1817) juruviara S 
    

B BOR copa ONI 
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Corvidae  
           

Cyanocorax cristatellus  (Temminck, 1823) gralha-do-campo P, S 3, 5 au 
 

Cer M CAM copa ONI 

Cyanocorax chrysops  (Vieillot, 1818) gralha-picaça P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au, vi 
  

B BOR todos ONI 

Hirundinidae  
           

Pygochelidon cyanoleuca m (Vieillot, 1817) 
andorinha-pequena-de-
casa 

P, S 2, 3, 5, 7 au 
  

B CAM aere INS 

Stelgidopteryx ruficollis m (Vieillot, 1817) andorinha-serradora P, S 2, 4, 5 au, vi 
  

B CAM aere INS 

Progne chalybea m (Gmelin, 1789) andorinha-grande S 
    

B CAM aere INS 

Tachycineta leucorrhoa m (Vieillot, 1817) 
andorinha-de-sobre-
branco 

S 
    

B CAM aere INS 

Hirundo rustica m Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando S 
    

B CAM aere INS 

Troglodytidae  
           

Troglodytes musculus  Naumann, 1823 corruíra P, S 2, 3, 4, 5, 6, 7  au, vi 
  

B CAM all ONI 

Polioptilidae  
           

Polioptila dumicola  (Vieillot, 1817) balança-rabo-de-máscara P 1 au, vi 
  

M FLO copa INS 

Turdidae  
           

Turdus leucomelas  Vieillot, 1818 sabiá-barranco P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au, vi 
  

B BOR baixo ONI 

Turdus rufiventris  Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira S 
    

B BOR baixo ONI 

Turdus amaurochalinus  Cabanis, 1850 sabiá-poca P, S 2, 3, 4, 5 au, vi 
  

B BOR baixo ONI 

Turdus albicollis  Vieillot, 1818 sabiá-coleira S 
    

M FLO subb ONI 

Mimidae  
           

Mimus saturninus  (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo P, S 2, 4, 6, 7 au, vi 
  

B CAM todos INS 

Passerellidae  
           

Zonotrichia capensis  (Statius Muller, 1776) tico-tico P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6 au, vi 
  

B CAM solo GRA 

Arremon flavirostris  Swainson, 1838 tico-tico-de-bico-amarelo P, S 3, 5, 7 au, vi 
  

M FLO solo INS 

Parulidae  
           

Setophaga pitiayumi  (Vieillot, 1817) mariquita P, S 4 au, vi 
  

M FLO copa INS 

Geothlypis aequinoctialis  (Gmelin, 1789) pia-cobra S 
    

B CAM baixo INS 
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Basileuterus culicivorus  (Deppe, 1830) pula-pula P, S 1, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

M FLO copa INS 

Myiothlypis flaveola  Baird, 1865 canário-do-mato P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi, ca 
  

M FLO subb INS 

Icteridae  
           

Cacicus haemorrhous  (Linnaeus, 1766) guaxe P, S 1, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR copa ONI 

Icterus pyrrhopterus  (Vieillot, 1819) encontro P, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR copa INS 

Gnorimopsar chopi  (Vieillot, 1819) graúna P, S 4 au NT² 
 

B CAM copa ONI 

Pseudoleistes guirahuro  (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo P, S 2, 4, 5, 7 au, vi 
  

B CAM copa ONI 

Molothrus bonariensis  (Gmelin, 1789) chupim S 
    

B CAM copa ONI 

Sturnella superciliaris m (Bonaparte, 1850)  polícia-inglesa-do-sul P, S 2, 7 au, vi 
  

B CAM solo ONI 

Thraupidae  
           

Pipraeidea melanonota  (Vieillot, 1819) saíra-viúva P, S 6 visual 
  

M BOR copa ONI 

Cissopis leverianus  (Gmelin, 1788) tietinga S 
  

NT
2
 

 
B FLO subb ONI 

Schistochlamys melanopis  (Latham, 1790) sanhaço-de-coleira S 
  

EN
1, 2

 
 

M CAM baixo ONI 

Schistochlamys ruficapillus  (Vieillot, 1817) bico-de-veludo S 
    

B CAM copa ONI 

Tangara sayaca  (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento P, S 1, 2, 4, 5, 7 au, vi 
  

B BOR copa ONI 

Tangara palmarum  (Wied, 1821) sanhaço-do-coqueiro S 
    

B BOR copa ONI 

Tangara cayana  (Linnaeus, 1766) saíra-amarela P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au, vi 
  

M BOR copa ONI 

Nemosia pileata  (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto P, S 6 au, vi 
  

B BOR copa ONI 

Conirostrum speciosum  (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho P, S 1, 3, 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B FLO copa ONI 

Sicalis flaveola m (Linnaeus, 1766)  
canário-da-terra-
verdadeiro 

P, S 1, 3, 7 au, vi 
  

B CAM baixo GRA 

Sicalis luteola m (Sparrman, 1789)  tipio P, S 4 vi 
  

B CAM baixo GRA 

Hemithraupis guira  (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto P, S 5, 6 au, vi 
  

B FLO copa ONI 

Volatinia jacarina  (Linnaeus, 1766) tiziu P, S 1, 2, 3, 5, 6 au, vi 
  

B CAM baixo GRA 

Eucometis penicillata  (Spix, 1825) pipira-da-taoca P 5 ca EN
1, 2

 
 

M FLO copa ONI 

Trichothraupis melanops  (Vieillot, 1818) tiê-de-topete S 
     

FLO copa ONI 

Coryphospingus cucullatus  (St. Muller, 1776) tico-tico-rei P, S 1, 2, 6 au, vi 
  

B CAM baixo GRA 



Ordem/Família/Espécie Descritor Nome Popular FI AO TC SC GE SP HÁ LF GT 

Tachyphonus coronatus  (Vieillot, 1822) tiê-preto S 
   

MAt B FLO subb ONI 

Ramphocelus carbo  (Pallas, 1764) pipira-vermelha P, S 1, 4, 5, 6 au, vi 
  

B BOR copa ONI 

Tersina viridis m (Illiger, 1811) saí-andorinha P, S 1, 7  au 
  

B BOR copa ONI 

Dacnis cayana  (Linnaeus, 1766) saí-azul P, S 1, 2, 3, 4, 7 au, vi 
  

B BOR copa ONI 

Coereba flaveola  (Linnaeus, 1758) cambacica P, S 4, 5, 6, 7 au, vi 
  

B BOR copa ONI 

Sporophila lineola m (Linnaeus, 1758) bigodinho P, S 2 vi 
  

B CAM baixo GRA 

Sporophila caerulescens m (Vieillot, 1823) coleirinho P, S 1, 2, 6 au, vi 
  

B CAM baixo GRA 

Sporophila leucoptera m (Vieillot, 1817) chorão S 
    

B CAM copa GRA 

Emberizoides herbicola  (Vieillot, 1817) canário-do-campo S 
    

B CAM baixo GRA 

Saltatricula atricollis  (Vieillot, 1817) bico-de-pimenta P, S 3, 4 au, vi VU
1, 2

 Cer M CAM baixo ONI 

Saltator similis  
d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837 

trinca-ferro-verdadeiro P, S 1 au 
  

B BOR copa ONI 

Thlypopsis sordida  
(d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

saí-canário P, S 1, 6 au, vi 
  

B FLO copa ONI 

Cardinalidae  
           

Piranga flava m (Vieillot, 1822) sanhaço-de-fogo S 
    

B CAM copa ONI 

Cyanoloxia brissonii m (Lichtenstein, 1823)  azulão S 
  

VU
1, 2

 
  

FLO copa GRA 

Fringillidae  
           

Spinus magellanicus m (Vieillot, 1805) pintassilgo S 
    

B CAM copa ONI 

Euphonia chlorotica  (Linnaeus, 1766) fim-fim P, S 1, 2, 3, 4, 5, 7 au 
  

B BOR copa ONI 

Euphonia violacea m (Linnaeus, 1758) gaturamo S 
    

B BOR copa ONI 

Legenda: Lista das Espécies de aves da Área de Proteção Ambiental Municipal Rio Batalha, Bauru, SP, documentadas por meio de amostragens em campo (FI: Fonte de Informação: P, Primária) e 
bibliografia (S, Secundária). São apresentados os nomes das ordens, famílias e espécies; AO: Área de Ocorrência: 1. Fazenda Progresso, 2. Faz. Santa Rosa, 3. Faz. Santo Inácio, 4. 
Faz. 3T, 5. Faz. Shangrilá II, 6. Faz. Shangrilá I e 7. Faz. Val de Palmas; SC: Status de Conservação: NT – Quase Ameaçada, VU – Vulnerável, EN – em Perigo, CR – Criticamente em 
Perigo; Listas de Espécies Ameaçadas: 1. Lista Municipal de Espécies Ameaçadas de Extinção, 2. Lista Estadual, 3. Lista global da IUCN – International Union for Conservation of Nature. 
GE: Grau de Endemismo: MAt – endêmica da Mata Atlântica, Cer – endêmica do Cerrado; SP: Sensibilidade à Perturbação Ambiental: B: baixa, M: média, A: alta; HP: Hábitat 
Preferencial: AQU – ambientes aquáticos, BRE – brejos, CAM – campos naturais ou antrópicos, FLO – interior de florestas, BOR – borda florestal; Local de Forrageio: aere – ambiente 
aéreo, aqua – aquático, baixo – estrato baixo, copa, trgal – troncos e galhos, solo, subb – sub-bosque, todos – todos os estratos da vegetação; GT: Guilda Trófica: CAR – carnívoro, DET 
– detritívoro, FRU – frugívoro, GRA – granívoro, INS – insetívoro, NEC – nectarívoro, ONI – onívoro, PIS – piscívoro; m após o nome científico indica espécie com hábitos migratórios 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2018). 



ANEXO 4.13 – LISTA DE PRESENÇA  















ANEXO 7.01 – MAPA ZONEAMENTO  
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ANEXO 7.02 – FICHAS DE DIAGNÓSTICO E RESTRIÇÃO DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO  

 

 



ANEXO 7.02 - Fichas de Diagnóstico e Restrições de Uso e Ocupação do Solo 

ZONA DE PROTEÇÃO 

Diagnóstico 
Restrições de uso e ocupação do solo  

Ficam proibidas na ZP as seguintes atividades: 

A Zona de Proteção constitui-se por remanescentes florestais que são 
encontrados em todas as outras zonas propostas. Os fragmentos mais 
relevantes em tamanho são compostos por Floresta Estacional Semidecidual 
com presença de elevada riqueza biológica (áreas núcleo), caracterizada por 
espécies florestais indicadoras e com algum grau de ameaça como cedro do 
brejo (Cedrela odorata), cedro (Cedrela fissilis), palmito juçara (Euterpe edulis) e 
ipê-tabaco (Zeyheria tuberculosa). Também resguarda espécies da fauna 
indicadoras de qualidade ambiental como o tatu-de-rabo-mole-grande 
(Cabassous tatouay), o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e a paca 
(Cuniculus paca). Essa zona abriga ainda sete aves endêmicas da Mata Atlântica 
(Trogon surrucura, Baryphthengus ruficapillus, Malacoptila striata, Campephilus 
robustus, Conopophaga lineata, Automolus leucophthalmus e Myiornis 
auricularis) e três endêmicas do domínio do Cerrado (Antilophia galeata, 
Cyanocorax cristatellus e Saltatricola atricollis), reforçando a condição peculiar 
de região de transição entre biomas. 
Nessa zona predominam relevo suave a ondulado e Argissolos vermelho-
amarelos, que são considerados solos frágeis. Abrange as áreas de preservação 
permanente de importantes corpos hídricos que drenam a margem direita e 
esquerda do rio Batalha. 
Configura-se como fragmentos com áreas superiores a 15 ha que possuem 
vegetação nativa, alguns deles resguardam áreas de nascentes, e são áreas 
núcleos para os corredores de biodiversidade propostos no presente Plano de 
Manejo. 

 Supressão de vegetação nativa, exceto em casos de 

utilidade pública, caso não haja outra alternativa. 

 Implantação de edificações, estradas, rodovias e 

servidões de passagem exceto quando for de utilidade 

pública, caso não exista alternativa viável.  

 Qualquer outra atividade que cause a fragmentação dos 

maciços vegetais existentes.  

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e 

comércio atacadista de produtos químicos ou 

combustíveis.  

 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. 

 Atividades agrosilvipastoris, exceto meliponicultura. 

 Indústrias e/ou outras atividades econômicas que 

interfiram na qualidade dos fragmentos vegetacionais.  

 Introdução de espécies exóticas da fauna e da flora. 

 Acessos para dessedentação animal sem a devida 

autorização.  

 Deposição de resíduos de qualquer natureza. 

 O lançamento de efluentes dentro da Zona de Proteção. 

Recomendações 

 A destinação de recursos provenientes de compensação de 
licenciamento ambiental deverá ser prioritariamente aplicada para 
conservação dessa área. 

 Viabilização de coleta de sementes para utilização em processos de 
regeneração dos ecossistemas da própria APA. 

 Projetos de enriquecimento de biodiversidade embasados em pesquisas. 

 



ZONA DE CONSERVAÇÃO 

Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo  

Ficam proibidas na ZC as seguintes atividades: 
A zona de Conservação é lindeira à APA Municipal da Água Parada, à Zona de Industria, 
Comércio e Serviços e aos municípios de Piratininga e Avaí. Ela está inserida na zona rural 
do município e constitui-se por áreas com certo grau de alteração, onde predominam 
médias a grandes propriedades rurais, composta por usos diversificados do solo, com 
destaque para pecuária, culturas de cítricos, macadâmia e silvicultura. 
Nela se localizam vários remanescentes florestais de grande importância, considerados 
como zona de proteção, ajudando desta maneira na proteção dos mesmos, bem como um 
grande número de corpos d’agua que contribuem para a formação do rio Batalha naquele 
setor, justificando assim a necessidade de sustentabilidade dessa zona. 
Além das condições ambientais, essa zona é distante de áreas urbanas consolidadas, em 
especial da sede municipal, apresentando pouca influência urbana. Tal dado é reforçado ao 
se avaliar os dados autodeclatórios do Cadastro Ambiental Rural (CAR), onde se observa 
predomínio de propriedades acima dos 20.000m².  

 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 (módulo 
obrigatório do INCRA). 

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e 
comércio atacadista de produtos químicos ou 
combustíveis.  

 Atividades agrosilvipastoris sem manejo de conservação 
do solo.  

 O lançamento de efluentes não tratados. 

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação 
do solo e dos recursos hídricos. 

 Uso do fogo como prática agrícola. Exceto aquelas 
necessárias a problemas fitossanitários desde que 
aprovadas pela SEMMA e SAGRA. 

 Represamentos sem o devido licenciamento.  

 Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio e 
avançado, exceto em casos de utilidade pública, caso 
não haja outra alternativa.  

 Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial 
invasor, conforme legislação específica.  

 Demais atividades que possam colocar em risco a 
integridade da APA, sem o devido licenciamento 
ambiental e anuência do Conselho Gestor da APA. 

 

Recomendações 

 As atividades agrossilvopastoris deverão utilizar práticas de conservação do solo 
adequadas e recomendadas por órgão competentes, devendo ser combatidos (Lei 
nº 4.269 de 1998, Artigo 6o Parágrafo Único): 

 Pastoreio extensivo, considerando-se como tal aquele capaz de acelerar 
sensivelmente os processos de erosão; 

 O uso de agrotóxicos ou outros biocidas que ofereçam riscos sérios à saúde 
e à qualidade hídrica, inclusive no que se refere ao seu poder residual; 

 A utilização de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou para 
renovação de pastagens. 

 Instituição das Reservas Legais contíguas às áreas núcleo ou aquelas destinadas 
à conexão de fragmentos florestais. 

 Incentivo a recuperação de áreas degradadas e plantio de espécies nativas para 
enriquecimento dos fragmentos. 

 Incentivo à meliponicultura. 

 A destinação de recursos provenientes de compensação de licenciamento 
ambiental deverá ser prioritariamente aplicada para conservação dessa área. 

 Estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da 
vegetação e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
recuperação e manutenção dos ecossistemas. 

 



 

ZONA DE USO SUSTENTÁVEL  

Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo  

Ficam proibidas na ZUS as seguintes atividades: 

A Zona de Uso Sustentável é lindeira à Zona de Indústria, Comércio e 
Serviço, à Zona Urbana Consolidada, à Zona de Proteção de Manancial 
e ao município de Piratininga. Ela está inserida na zona rural do 
município e é constituída de áreas de pecuária extensiva entremeados 
de pequenos fragmentos florestais.  

Configura-se como uma zona que resguarda importantes afluentes da 
margem direita do rio Batalha, especialmente as áreas de cabeceira de 
drenagem. Ainda que ecologicamente esteja degradada, são 
necessárias ações de recuperação para restauração ambiental.  

Essa zona caracteriza-se ainda pela ocupação por propriedades rurais 
entremeadas por áreas com perfil de chácaras de recreio/lazer, 
apresentando como principal vetor de pressão o parcelamento irregular 
do solo em frações inferiores a 2 hectares. Uma das motivações para a 
existência dessas áreas, caracterizadas como com perfil similar a 
“núcleos informais”, é a contiguidade e proximidade da área urbana 
(sede municipal). A regularização fundiária dessas áreas, com base em 
instrumentos legais, cabe à Prefeitura Municipal. 

Em relação a este aspecto, embora seja uma área eminentemente rural, 
em função de suas características mais similares à área urbana e por 
sua contiguidade à mesma, esta zona pode ser considerada como 
estratégica para a ampliação futura da área urbana do município de 
Bauru, caso haja tal necessidade e seja assim entendida a possibilidade 
pela administração municipal. Nesse caso, deverão ser observados os 
instrumentos legais que regulamentem a ampliação da referida área, 
com destaque ao Plano Diretor do município. Tal ocupação, ainda, 
deverá ser efetuada em bases sustentáveis, considerando os objetivos 
da APA. 

 Qualquer parcelamento de solo para fins industriais (com exceção 

de indústria rural e do agricultor e empreendedor familiar rural, 

assim definidos nos termos da Lei n. 11.326/2006).  

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio 

atacadista de produtos químicos ou combustíveis.  

 Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio e 
avançado, exceto em casos de utilidade pública, caso não haja 
outra alternativa. 

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo 

ou de recursos hídricos.  

 Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial invasor. 

 O lançamento de efluentes domésticos ou industriais dentro da 

Bacia do Rio Batalha, com exceção de Núcleos Informais 

passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017, que 

poderão lançar dentro da Bacia do Rio Batalha, desde que 

tratados, respeitando os parâmetros de qualidade. 

 O bombeamento de efluentes para fora da APA sem o devido 

tratamento. 

 Qualquer desdobro nos loteamentos e núcleos informais 

passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017, mesmo 

que regularizados 

 Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da 

APA, sem o devido licenciamento ambiental e anuência do 

Conselho Gestor da APA. 

 



ZONA DE USO SUSTENTÁVEL (Continuação) 

Recomendações 

 Formação de corredores de mata nativa entre as áreas de agricultura. 

 Incentivo a culturas orgânicas. 

 Turismo rural ordenado e normatizado, possibilitando a instalação de Pousadas e outros empreendimentos, conforme licenciamento 
específico. 

 Adotar práticas de conservação, uso e manejo do solo e águas adequados, sempre em atendimento as normas vigentes. 

 No que diz respeito ao uso de agrotóxico deve-se: 

 Adotar boas práticas para o descarte das embalagens vazias, de acordo com a legislação vigente; 

 Apresentar sempre que solicitado o receituário agronômico; 

 Priorizar os produtos que apresentem menor risco toxicológico e periculosidade ambiental; 

 Adotar boas práticas para aplicação dos produtos, segundo as normas vigentes. 

 Sempre quando oportuno, aderir ao Protocolo de Transição Agroecológica, protocolo este firmado com o Sistema Ambiental Paulista. 

 A regularização fundiária dependerá de aprovação da Prefeitura Municipal atendendo as seguintes condições: 

 Execução pelo loteador e/ou interessado, de abastecimento de água comunitário, de tratamento de efluentes e da eletrificação 
rural; 

 Execução pelo loteador e/ou interessado das obras e serviços de perenização das estradas através de drenagem das águas 
pluviais para fora do leito carroçável, acumulando-as em terraços ou bacias de captação nas áreas marginais, abaulamento do 
leito carroçável, cascalhamento e outras obras que se fizerem necessárias; 

 Licenciamento ambiental; 

 Estabelecimento de uma cota para área verde. 

 Na Zona Rural só serão permitidos parcelamentos de solo com área de no mínimo 20.000 m2. 

 Novos loteamentos deverão atender o proposto na legislação vigente, priorizando a utilização de espécies nativas regionais no 
paisagismo das áreas úteis e de circulação e implementar medidas mitigadoras evitando, minimamente, processos erosivos e 
assoreamento dos corpos d´água e contaminação do solo e recursos hídricos (superficial e subterrâneo); 

 Deverão ser adotadas ações e medidas para evitar os processos erosivos, como: 

 Minimização de movimentação de solo; 

 Terraços com dimensões adequadas; 

 Evitar solo exposto; 

 Controle de trilhas de gado; 

 Implantação de sistemas de drenagem provisórios ou definitivos.  

 Obras, atividades e empreendimentos, mesmos os de utilidade pública ou interesse social, novas ou existentes deverão apresentar, 
quando aplicável tecnicamente, as seguintes documentação quando da emissão, renovação e regularização da licença ambiental:  

 Programa de Monitoramento de Fauna e medidas mitigadoras;  

 Plano de Ação de Emergência (PAE) para produtos perigosos;  

 Instalação de sistemas de drenagem nos trechos de em estradas com trafego de produtos perigosos que cortam a Zona de Uso 
Sustentável; Programa de Apoio à Prevenção e Combate à Incêndios; e Programa de Monitoramento e Controle de Espécies 
Exóticas com Potencial de Invasão aos remanescentes naturais. 



ZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL 

Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo  

Ficam proibidas na ZPM as seguintes atividades: 

A Zona de Proteção de Manancial é lindeira à Zona de Uso Sustentável, 
à Zona Urbana Consolidada e aos municípios de Agudos e Piratininga. 
Ela está inserida na zona rural do município e é constituída de áreas de 
pecuária extensiva entremeadas de pequenos fragmentos florestais. 
Configura-se como a principal zona da APA para salvaguarda da 
qualidade e disponibilidade hídrica a montante do ponto de captação 
para abastecimento de parcela da comunidade residente em Bauru.  
Resguarda importantes afluentes da margem direita do rio Batalha, 
especialmente as áreas de cabeceira de drenagem. Para a manutenção 
sustentável do recurso água, é necessário adequação do planejamento 
voltado à vocação natural do sistema hídrico, uma vez que a qualidade 
da água bruta depende da forma pela qual os trechos da bacia são 
manejados. 

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio 

atacadista de produtos químicos ou combustíveis.  

 Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio e 
avançado, exceto em casos de utilidade pública, caso não haja 
outra alternativa. 

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo 

ou de recursos hídricos.  

 Plantio de espécies exóticas com potencial invasor. 

 O lançamento de efluentes domésticos ou industriais dentro da 

APA Municipal Rio Batalha, com exceção de áreas consolidadas 

regularizadas e núcleos informais existentes passíveis de 

regularização conforme Lei nº 13.465/2017, que poderão lançar 

dentro da Bacia do Rio Batalha, desde que tratados, respeitando 

os parâmetros de qualidade. 

 O bombeamento de efluentes para fora da APA sem o devido 

tratamento. 

 Qualquer parcelamento de solo para fins industriais (com 

exceção de indústria rural e do agricultor e empreendedor 

familiar rural, assim definidos nos termos da Lei n. 11.326/2006).  

 Qualquer desdobro nos loteamentos e núcleos informais 

passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017, mesmo 

que regularizados. 

 Demais atividades que possam colocar em risco a integridade 

da APA, sem o devido licenciamento ambiental e anuência do 

Conselho Gestor da APA. 

 Deposição de resíduos de qualquer natureza. 

 Represamentos sem o devido licenciamento. 

Recomendações 

 Recuperação das áreas degradadas, no caso de recuperação 
induzida, deverá ser realizada mediante a elaboração de projeto 
específico devidamente autorizado pela SEMMA. Somente poderão 
ser usadas espécies nativas, devendo ser eliminadas as espécies 
exóticas porventura existentes. 

 As pesquisas sobre os processos de regeneração natural nas 
fitofisionomias típicas da APA deverão ser incentivadas. 

 Implementação da Reserva Legal faltante de aproximadamente 30 
hectares conforme dados apresentados no CAR. Tal ampliação da 
Reserva Legal deverá ser realizada, quando possível, contígua às 
Zonas de Proteção. 

 Conter processos erosivos e de assoreamento, promovendo a 
recuperação natural ou induzida das áreas, inclusive com execução 
de obras de engenharia, se necessário. 

 Formação de corredores de mata nativa entre as áreas de 
reflorestamento e agricultura. 

 Incentivo a culturas orgânicas. 

 



ZONA URBANA CONSOLIDADA 

Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo  

Ficam proibidas na ZUC as seguintes atividades: 

Contemplam as áreas urbanizadas do município de Bauru que adentram a 
APA, na sua porção Leste e Sudeste, em acordo com o previsto no Plano 
Diretor. Caracteriza-se pela presença de concentração de residências com 
perfil urbano e pequenos espaços vazios. 

A principal função ambiental desta Zona é buscar o equilíbrio entre o vetor 
de expansão caracterizado principalmente pela BR-369 e o 
desenvolvimento na APA Municipal do Rio Batalha.  

 Desmatamento de vegetação nativa em estágio médio a 

avançado, exceto em casos de utilidade pública, caso 

não haja outra alternativa. 

 O lançamento de efluentes domésticos ou industriais 

dentro da Bacia do Rio Batalha.  

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação 

do solo ou das águas. 

 Depósito, mesmo que temporário, de distribuição e 

comércio atacadista de produtos químicos ou 

combustíveis.  

 Depósito de materiais radioativos.  

 Plantio de espécies exóticas com potencial invasor, 

conforme lei específica.  

 Nos loteamentos Águas Virtuosas e Chácaras Cornélias 

não serão permitidos reloteamento e desdobros dos 

loteamentos. 

 Novos parcelamentos do solo, loteamentos ou desdobro 

que estejam em desacordo com o previsto nas diretrizes 

de criação/permissão para cada área urbana e sem o 

devido licenciamento. 

Recomendações 

 Loteamentos já existentes destinados a chácaras de lazer e outras 
finalidades urbanas ficam condicionados à regularização por meio dos 
respectivos licenciamentos. 

 O esgotamento sanitário deverá atender o que os instrumentos legais 
federais, municipais e estaduais indicam. 

 

  



 

ZONA INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS 

Diagnóstico Restrições de uso e ocupação do solo  

Ficam proibidas na ZICS as seguintes atividades: 

Essa zona configura-se por áreas com atividades rurais e ocupações 
populacionais ao longo da Rodovia Comandante Ribeiro de Barros – SP 
294. Faz o limite físico entre a zona de uso sustentável e a zona 
conservação, compondo um buffer de 500 metros de ambos os lados da 
Rodovia. Sua delimitação corrobora com o Plano Diretor Municipal 
indicando a potencial expansão para atividades de serviço, indústrias e 
estabelecimentos comerciais. 

Inclui em seus limites o Córrego Água do Cedro, resguardando fragmentos 
de Floresta Estacional Semidecidual que compõe o Corredor Ecológico 
proposto para a APA. 

 Instalação de indústrias classificadas como nocivas pelo 

Zoneamento Municipal (Lei Municipal nº 2339/1982, ou outra 

que vir a substitui-la) e lotes inferiores ao mínimo previsto em 

Lei Municipal vigente. 

 Desmatamento de vegetação nativa em estagio médio e 
avançado, salvo no caso de obras de utilidade pública e da 
instalação de empreendimentos devidamente licenciados, 
atendendo-se às medidas de controle, mitigação e 
compensação ambiental indicados em instrumentos de 
licenciamento ambiental.  

 Depósito de materiais radioativos.  

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação 

do solo ou de recursos hídricos.  

 O lançamento de efluentes sem o devido tratamento. 

 Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio 

atacadista de combustível.  

 Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial 

invasor, conforme lei específica.  

 Demais atividades que possam colocar em risco a 

integridade da APA, sem o devido licenciamento ambiental e 

anuência do Conselho Gestor da APA. 

Recomendações 

 Uso institucional e a instalação de empresas que desenvolvam 
atividades comerciais e de serviços, e industriais de menor potencial 
poluidor, que submetidos a métodos adequados de controle e 
tratamento apresentem níveis de incomodidade capazes de se 
compatibilizar ao uso residencial. 

 Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço 
exercida na APA Municipal do Rio Batalha, 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. 

 Em estradas com tráfego de produtos perigosos, construção de 
sistemas de drenagem e bacias de retenção nos trechos que cortam a 
Zona para contenção de vazamentos e de produtos perigoso 
decorrentes de acidentes rodoviários. 
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