
RESOLUÇÃO COMDEMA 002/2002 

 

Aprovada pela Comissão Permanente de Diretrizes Ambientais para 
Loteamentos no dia 09/08/2002 e Aprovada pelo Plenário em Reunião 
Extraordinária do Conselho no dia 14/08/2002. 

Determina diretrizes ambientais ao parcelamento do solo e para construções em 
condomínio nas Bacias dos Córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha. 

Art.1º - O parcelamento do solo e as construções em condomínio nas Bacias 
Hidrográficas dos córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha, afluentes do 
Rio Bauru deverão observar entre outras já previstas pela legislação, as seguintes 
diretrizes expressas nesta Resolução. 

Parágrafo único. Entende-se como Córrego da Ressaca para fins desta resolução, 
os dois trechos dos leitos principais dos corpos d´água formadores de sua Bacia, 
desde as nascentes, localizadas respectivamente uma na área verde do 
Residencial Lago Sul e outra nas proximidades do trevo da Rodovia Bauru-Ipauçu 
até a sua foz com o Córrego Água da Forquilha, sendo que seus demais 
contribuintes passam a ser considerados afluentes. 

Art.2º - Os objetivos desta Resolução: 

I – Conservar os ecossistemas e a biodiversidade existente na área; 

II – Controlar a expansão urbana desordenada e os usos inadequados do solo; 

III – Implantar uma política municipal eficiente e contínua para os ambientes 
naturais; 

IV – Desenvolver prática econômicas compatíveis com a realidade ambiental 
existente, impedindo ações degradadoras; 

V – Proteger a qualidade de água dos recursos hídricos existentes e conter os 
processos erosivos; 

VI – Disciplinar o sistema de drenagem nas sub-bacias hidrográficas;  

Art.3º - Nessas Bacias Hidrográficas, dentro dos princípios constitucionais que 
regem o direito de propriedade não serão permitidos: 

I – As atividades que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente, 
perigo para a população ou para a biota; 



II – O desmatamento de áreas naturais; 

III – O exercício de atividade capazes de provocar erosões das terras e/ou 
assoreamento dos recursos hídricos; 

IV – A instalação de industrias ou outras atividades potencialmente poluidoras; 

V – O exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies da biota 
regional; 

VI – O parcelamento de solo nas áreas de setores especiais de fundo de vale- 
SEC, definidos ainda como áreas de preservação permanente, num raio de 50 
metros no entorno das nascentes e numa faixa de 50 metros de cada lado das 
margens dos córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha e numa faixa de 30 
metros de cada lado das margens de seus afluentes, sendo quem as mesmas 
deverão ser entregues ao Poder Público devidamente recuperadas conforme 
exigências do órgão ambiental responsável. 

 Art.4º - Quanto ao parcelamento do solo e construções em condomínio, os 
mesmos deverão observar as seguintes diretrizes, dentre outras já previstas pela 
legislação: 

I) Proibição de desmatamento das áreas naturais existentes de Cerrado e 
de Mata Estacional Semitecidual nos estágios sucessionais médio e 
avançado; 

     II)  Aplicação de novas soluções estruturais de drenagem que: 

a) Promovam o retardamento dos escoamentos de água de forma a 
propiciar o aumento dos tempos de concentração e a conseqüente 
redução nas vazões máximas; 

b) Amorteçam os picos de enchentes através da retenção em 
reservatórios, represas, cisternas, barragens e piscinões, com 
previsão de tempo de retorno mínimo de 100 anos; 

c) Contenham os escoamentos de água no empreendimento através da 
melhoria das condições de infiltração do solo. 

III) Áreas de sistema de lazer/áreas verdes de no mínimo 10%; 

Art.5º - As medidas elencadas no inciso II do artigo anterior deverão ser adotadas 
até a conclusão do Plano de Macro Drenagem da micro-bacia respectiva, que 
definirá as diretrizes de drenagem específicas, através de medidas estruturais e 
não estruturais a serem seguidas pelo poder público e pela iniciativa privada. 

Art.6º - Na Sub-bacia da Água da Ressaca na faixa entre a margem direita do 
Córrego Água da Ressaca e a linha férrea somente serão autorizados 



parcelamentos do solo para a finalidade de chácaras de recreio, respeitando-se o 
módulo mínimo de 5.000m2( cinco mil metros quadrados). 

Art.7º - Nas Bacias Hidrográficas abrangidas por esta resolução deverá ser 
respeitado o limite mínimo de 20% de cada propriedade, pública ou particular, 
para  preservação ou restauração da vegetação natural que será averbada à 
margem da inscrição do respectivo Registro Público, em caráter perpétuo, sendo 
vedadas quaisquer alterações posteriores. 

§1º - A Reserva Legal poderá ser instalada em sistema de condomínio 
florestal em conjunto com outros proprietários, em área contígua a sua 
propriedade, dentro da mesma sub-bacia hidrográfica dos Córregos Água da 
ressaca e água da forquilha. 

§ 2º - Nos parcelamentos do solo e nas construções em condomínio, a  
área de Reserva Legal deverá ser doada ao Poder Público para criação de 
unidades de conservação de proteção integral: 

§ 3° - As Propriedades que contenham área  ocupada por vegetação e que 
seja excedente a 20% poderão utilizá-la para regularizar áreas onde a Reserva 
Legal seja inexistente ou inferior a 20%, dentro da mesma Sub-bacia Hidrográfica 
dos Córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha. 

§ 4° - As propriedades que contenham área de vegetação natural 
inexistente ou inferior a 20% deverão recuperar a Reserva Legal através de 
projeto devidamente aprovado pelos órgãos ambientais competentes ou 
compensar com a destinação de outra área com vegetação nativa na mesma  
Sub-bacia dos Córregos água da ressaca e água da Forquilha. 

Parágrafo único – Toda ação antrópica a ser efetuada nestas Bacias 
Hidrográficas deverá ser autorizada pelo Poder Público. 

Art. 8° - Fica recomendada ao Poder Executivo a transformação destas 
Sub-Bacias Hidrográficas  em Área de Relevante Interesse Ecológico, de acordo 
com a Lei Federal n° 9985 de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação. 

Art 9° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 14 de agosto de 2002. 
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