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Apresentação  

Este produto constitui-se da etapa de Planejamento que compõe o Plano de Manejo da APA 

Vargem Limpa – Campo Novo, localizada no município de Bauru, estado de São Paulo, 

conforme alinhado no Produto 1 – Plano de Trabalho. Este produto integra o contrato nº 

8.825/2018 entre a Prefeitura de Bauru e a empresa Arcadis Logos S.A, empresa vencedora 

da licitação do Processo n.º 70.038/16. 

Este produto consiste na identificação e caracterização, com base nos resultados do 

diagnóstico (Produto 2), dos principais aspectos críticos e os aspectos positivos, existentes 

na APA Vargem Limpa – Campo Novo, a fim de definir critérios para delimitar espacialmente 

as denominadas áreas homogêneas, que são áreas que congregam características 

semelhantes dentro do território da APA, indicando as particularidades de cada uma delas, 

essa delimitação apoia, posteriormente, o zoneamento da Unidade de Conservação.  

Com a instituição de zonas ambientais, por meio de seu zoneamento, é possível estabelecer 

diretrizes de manejo ou gestão que estejam alinhadas aos objetivos estabelecidos para a 

APA Vargem Limpa – Campo Novo em seu decreto de criação. Para a efetiva execução ou 

monitoramento das diretrizes propostas, são estruturados programas de gestão, visando 

orientar a gestão da UC ao longo do tempo, levando em consideração a atuação de seu 

Conselho Gestor, de órgãos públicos e da sociedade civil.  

Posto isto, apresenta-se a seguir a estrutura deste produto: 

 Capítulo 1: Avaliação Estratégica da APA Vargem Limpa – Campo Novo, reforçando 

seus objetivos gerais e específicos, estabelecimento de matriz de análise estratégica com 

a identificação dos principais conflitos existentes na APA, seus fatores causais e 

impactos ambientais identificados; 

 Capítulo 2: Zoneamento da APA Municipal Vargem Limpa – Campo Novo, em que se 

apresenta a metodologia de elaboração e a definição das zonas e suas respectivas 

diretrizes de manejo. 

 Capítulo 3: dando sequência ao planejamento da UC, apresentam-se os Programas de 

Gestão, como forma de garantir a conservação dos recursos naturais da APA, em que 

são descritos seus objetivos, principais atividades e indicados os responsáveis pela sua 

execução; 

 Capítulo 4: por fim, apresenta-se as Referências bibliográficas consultadas neste 

produto. 
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1. Avaliação Estratégica da APA Vargem Limpa - 
Campo Novo 

Dentro do contexto do planejamento de uma Unidade de Conservação, é necessário 

estabelecer quais os seus objetivos, gerais e específicos, e estruturar uma análise 

estratégica, visando identificar os pontos críticos da UC que demandem ações imediatas e/ou 

de controle, bem como, aspectos de impacto positivo, que devem ser estimulados e 

conservados. 

A avaliação estratégica de uma UC, levando em consideração as atividades 

supramencionadas, subsidia o zoneamento ambiental, permitindo assim que se delimite 

áreas com características semelhantes ou, então, que se destaque uma área, devido a uma 

peculiaridade socioambiental.  

Posteriormente, uma vez identificados os aspectos críticos e os impactos que podem interferir 

nos objetivos e funções da UC, deverão ser estabelecidos programas de gestão, a fim de 

reduzir, controlar e mitigar tais impactos, sendo de responsabilidade dos órgãos públicos 

competentes promovê-los ou influenciar os proprietários e residentes da UC para sua 

execução. 

Neste sentido, os itens a seguir apresentam os objetivos da APA Vargem Limpa – Campo 

Novo; a matriz de análise estratégica, bem como, os principais conflitos, seus fatores causais 

e os impactos ambientais identificados na APA. 

Cabe ressaltar que foi utilizado como documento de referência para a elaboração deste item 

o Roteiro Metodológico para Gestão de Área de Proteção Ambiental (APA), publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 2001. 

1.1. Objetivo Geral e Objetivo Específico da UC 

A Área de Proteção Ambiental (APA), conforme disposto no art.15 da Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000, a qual instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

tem como objetivo geral “proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação 

e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

Em relação a Área de Proteção Ambiental Municipal Vargem Limpa - Campo Novo, conforme 

o art. 3º da Lei Municipal n° 4.605, de 27 de novembro de 2000, a qual a denominou e 

regulamentou os seus usos, a criação desta UC teve como objetivos: 

 Conservar os ecossistemas e a biodiversidade existente na APA; 

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

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

 Desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade ambiental existente, 

impedindo ações degradadoras. 
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1.2. Matriz de Análise Estratégica da UC 

A Matriz de Análise Estratégica visa estabelecer uma base para a visão integrada das 

evoluções prováveis da Unidade de Conservação a curto, médio e longo prazo, bem como, 

prever situações favoráveis e desfavoráveis, capazes de estimular ou comprometer a sua 

efetivação enquanto Unidade de Conservação. Cabe, assim, interpretá-la como instrumento 

básico para o planejamento da UC. 

A Matriz de Análise Estratégica evidencia e sistematiza o conhecimento e a visão dos 

técnicos envolvidos na elaboração do Plano de Manejo, do Conselho gestor da APA, bem 

como, dos participantes da oficina de diagnóstico realizada no dia 09/09/2020 , de forma a 

representar grande parte dos atores sociais envolvidos com o processo de elaboração do 

Plano de Manejo da APA Vargem Limpa – Campo Novo. 

Na etapa de Diagnóstico deste estudo, foram analisados e caracterizados os aspectos 

ambientais, socioeconômicos, institucionais e funcionais da APA, com foco nos aspectos 

relevantes para o seu planejamento e gestão. 

Assim, a partir da análise multidisciplinar, crítica e estratégica dos diversos fatores integrados, 

objetiva-se o melhor planejamento para o território da UC, idealizando intervenções capazes 

de garantir a proteção dessas áreas rumo à preservação e sustentabilidade. 

Considerou-se para este Plano de Manejo, a construção de uma Matriz de Análise 

Estratégica da UC tendo como base as potencialidades (pontos fortes) e restrições (pontos 

fracos) reconhecidas como aspectos que caracterizam o território da APA, refletindo, assim, 

suas condições internas, ou seja, que ocorrem no ambiente interno da APA.  

De outro lado, no contexto das condições externas, ou seja, no ambiente externo ao 

território da APA, identificam-se as oportunidades (situações, tendências ou fenômenos 

externos a UC, capazes de contribuir de modo eficaz e por longo tempo para o seu bom 

desempenho) e as ameaças (situações, tendências ou fenômenos externos a UC, atuais ou 

potenciais, capazes de prejudicar substancialmente e por longo tempo o seu bom 

desempenho), identificadas como fatores externos que interferem na dinâmica interna da UC 

e que caracterizam a realidade local em que a UC se insere.  

As potencialidades e as oportunidades caracterizam-se como forças propulsoras, que 

promovem a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável, já as restrições 

e as ameaças referem-se às forças restritivas, ou seja, que podem impedir o alcance dos 

objetivos da APA. 

Posteriormente, uma vez identificadas as forças restritivas e propulsoras – externas e 

internas, as restrições e potencialidades, bem como, as ameaças e as oportunidades, devem 

ser delineadas premissas, ou seja, o resultado do cruzamento destes dados, o qual indicará 

proposições ou fatores determinantes para um plano de ação ou implantação de programas 

ambientais específicos. 

As premissas podem ser defensivas ou de recuperação, resultado do cruzamento entre as 

restrições internas e as ameaças externas, identificando impactos que a Unidade de 

Conservação, dispondo de sua organização/matriz institucional e de atores sociais 

comprometidos com o seu desenvolvimento sustentável, deverá intervir, mitigando ou 
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eliminando-os, ou, ainda, promovendo ações (programas ou atividades específicas), como 

forma de que seja evitado ao máximo o seu efeito sobre a biodiversidade e população local. 

Em contrapartida, as premissas também podem ser ofensivas ou de avanço, resultantes do 

cruzamento entre as potencialidades internas e as oportunidades externas, ou seja, enfatiza 

os pontos positivos da Unidade de Conservação, a fim de promover a proteção e o 

aproveitamento dos recursos naturais da Unidade de Conservação, tendo em vista o seu 

desenvolvimento sustentável. 

As premissas identificadas, sejam elas defensivas ou ofensivas, subsidiarão a elaboração de 

programas ambientais, cujo papel é auxiliar a gestão ambiental da APA, conforme 

apresentado na figura esquemática a seguir: 

Figura 1-1 – Forças interagentes no contexto da análise estratégica da APA. 

 

Fonte: Adaptado de Ibama, 2001. Elaboração: Arcadis, 2019. 

A Matriz de Análise Estratégica da APA Vargem Limpa – Campo Novo, é apresentada no 

quadro a seguir, já acrescida das contribuições oriundas da Oficina Participativa de 

Apresentação do Diagnóstico. 
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Quadro 1-1 – Matriz Análise Estratégica – APA Vargem Limpa – Campo Novo. 

 

Ambiente interno Ambiente externo Premissas 

FORÇAS 
RESTRITIVAS 

Restrições (Pontos Fracos) Ameaças Defensivas ou de Recuperação 

- Elevado potencial de erodibilidade do solo 

- Ampliação de estradas rurais 

- Uso e ocupação inadequada do solo 

- Conversão da área florestal em agrícola 

- Presença de remanescentes florestais com pouca conectividade 

- Presença de espécies exóticas 

- Caça/ captura de espécies silvestres 

- Usos conflitantes nas APPs dos cursos d’água existentes, principalmente 
nos afluentes da margem esquerda do Ribeirão do Campo Novo e no Córrego 
Água da Palmeira (incluindo em sua nascente), contribuindo para uma 
preservação ineficiente dos recursos hídricos 

- Existência de fossas rudimentares 

- Presença de área contaminada (Propriedade da Ajax) 

- Especulação imobiliária 

- Deficiência na fiscalização quanto à instalação de núcleos informais e de 
usos conflitantes com a APA. 
- Ausência de Conselho Gestor da APA 

- Desconhecimento das comunidades sobre a APA e suas funções 

- Deficiência na segurança pública nos núcleos urbanos e, principalmente, nos 
rurais 

- Deficiência nos serviços de mobilidade (transporte urbano/rural) nos núcleos 
urbanos e rurais 
- Ausência de mobilização e organização social rural 
- Presença/expansão de loteamentos urbanizados 

- Conversão da área agrícola e florestal em urbana (expansão dos 
loteamentos) 

- Conversão da área florestal em agrícola 

- Ampliação de estradas rurais 

- Falta de incentivo por parte do poder público para o associativismo e o 
cooperativismo. 

- Presença/expansão de loteamentos 

 
- Presença de espécies exóticas 

 
- Lançamento de resíduos agrícolas na margem direita do Ribeirão 
Campo Novo 

 
- Presença de área industrial na porção norte da APA no entorno da 
rodovia 

 
- Proximidade com a Rodovia SP-225 - Rod. Comte. João Ribeiro de 
Barros  

- Ampliação de estradas rurais 

 
- Caça/ captura de espécies silvestres 

 
- Disposição inadequada de resíduos sólidos 

 
- Ausência de lideranças comunitárias 

 
- Especulação imobiliária 

- Falta de organização, fiscalização e investimento do poder público 

- Ausência de estudo prévio para criação da APA 

- Elaborar e Implantar o Plano de Manejo 

- Promover ações efetivas do Conselho Gestor da APA na 
Gestão da UC, incluindo o apoio em campanhas 
educativas, ações de fiscalização 

 
- Exercer gestão sobre a APA 

 
- Promover ações voltadas a educação ambiental, 
conscientização e divulgação das funções e importância da 
APA Vargem Limpa – Campo Novo. 

 
- Promover ações de Adequação ambiental / fundiária das 
propriedades 

 
- Promover ações voltadas a proteção dos fragmentos 
existentes 

 
- Promover práticas conservacionistas de manejo do solo  

- Punir, de acordo com a legislação pertinente aqueles que 
praticarem ações de degradação do meio ambiente. 

- Promover ações de recuperação de áreas degradadas 

- Priorizar a área da APA para compensações ambientais 

FORÇAS 
IMPULSORAS 

Potencialidades (Pontos Fortes) Oportunidades Ofensivas ou de Avanço 

- Presença de remanescentes/fragmentos de Cerradão 
- Presença de espécies de fauna relevantes / ameaçadas de extinção 
- Existência de nascentes e córregos - afluentes do Ribeirão Campo Novo 
- Contempla grande parte do Ribeirão Campo Novo 
- Instituição de conselho gestor 
- Vias utilizadas para atividades informais de ciclismo 
- Proximidades com o, Zoológico Municipal e Jardim Botânico Municipal 

- Conexão com o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico Municipal 
- Existência de viveiro dentro dos limites da APA (Viveiro Muda Brasil) 
- Área inserida como prioritária no Projeto Biota do estado de São 
Paulo 
- Criação de uma identidade para a APA no contexto municipal 
- Discussões e desenvolvimento de ações que envolvam a APA 
- Uso dos dados levantados para outros estudos locais e regionais 

- Instituição de Unidades de Conservação Estadual de Proteção 
Integral e Uso Sustentável por meio do Decreto nº 63.893, de 05 de 
dezembro de 2018, quais sejam: i) Refúgio de Vida Silvestre Aimorés; 
ii) Área de Relevante Interesse Ecológico Leopoldo Magno Coutinho e 
iii) Mosaico de Unidades de Conservação do Cerrado Paulista.  

- Elaborar e Implantar o Plano de Manejo 

- Promover a gestão ambiental da APA 

- Promover a participação/ integração de diversas 

instituições / organizações na gestão da APA 

- Valorizar o potencial de conservação da biodiversidade e 

dos recursos hídricos 

- Promover a criação de corredores para conectividade 

entre os remanescentes florestais 

- Explorar a possibilidade de aporte de recursos naturais 

para recomposição de áreas degradadas, como as APPs 

dos cursos d'água 

- Verificar a pertinência da estruturação de atividades 

esportivas como circuitos de ciclismo 
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1.3. Principais conflitos, seus fatores causais e impactos ambientais na 
APA Vargem Limpa – Campo Novo 

Como forma de complementar as análises estratégicas que norteiam o zoneamento da APA 

Vargem Limpa – Campo Novo, foi realizado o levantamento e avaliação dos potenciais 

conflitos existentes na área de estudo. 

Os conflitos podem ser considerados como aspectos presentes na área que ameaçam a 

conservação dos recursos naturais presentes na região da APA ou seus objetivos, e que são 

decorrentes de diversas atividades, como as industriais, agropecuárias ou, até mesmo, da 

ocupação urbana sem planejamento adequado. 

A identificação destes conflitos permite avaliar quais impactos ambientais ocorrem ou 

podem vir a ocorrer na APA Vargem Limpa – Campo Novo se não forem realizadas ações de 

controle, mitigação e de gestão no cenário atual.  

Segundo a Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986, impacto ambiental é 

definido como: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - As atividades sociais e econômicas; 

III - A biota; 

IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - A qualidade dos recursos ambientais. 

Assim, entende-se que um aspecto ou um conflito existente na APA, advindo de diferentes 

fontes ou atividades potencialmente poluidoras, pode gerar diversos impactos ambientais em 

níveis variados – como baixo, médio e alto –, bem como, pode gerar graus de incerteza, ou 

seja, refere-se a perspectiva de sua ocorrência, de acordo com o cenário atual e observando 

a tendência dos aspectos da APA. 

Levando em consideração tais premissas, foram levantados os potenciais conflitos existentes 

na APA Vargem Limpa Campo Novo associados às atividades causadoras e os impactos 

ambientais, indicando os níveis dos impactos e o grau de incerteza, conforme quadro a 

seguir. 

Optou-se por dividir a UC em quatro principais setores, norte, sul, leste e oeste, pois, nem 

todos os conflitos e impactos ocorrem no território da APA, ou ocorrem da mesma forma ou 

com a mesma intensidade, uma vez que seu território apresenta variação quanto as suas 

características naturais, bem como pelos modos de ocupação e uso. 
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Quadro 1-2 – Matriz de Potenciais Conflitos e seus respectivos Impactos Ambientais. 

Potenciais Conflitos 
(Aspectos) 

Atividades Causadoras Impacto Ambiental / Problema 

Nível do Impacto Possível / Grau de incerteza 

Região 
Norte  

Região 
Sul 

 Região 
Leste  

Região 
Oeste 

Falta de proteção nas 
nascentes 

Atividade agrícola; Pecuária; 
Expansão urbana; Supressão 
vegetal. 

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

Baixo / 
Baixo 

Alto / 
Baixo  

Alto / 
Baixo 

Baixo / 
Baixo 

Ausência de mata ciliar nas 
APPs 

Atividade Industrial; Atividade 
agrícola; Pecuária; 
Silvicultura; Expansão urbana 

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

Médio / 
Baixo 

Alto / 
Baixo  

Médio / 
Baixo 

Baixo / 
Baixo 

Assoreamento de corpos 
hídricos 

Atividade agrícola; Pecuária; 
Silvicultura; Expansão urbana; 
Silvicultura; Supressão de 
vegetação 

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

Baixo / 
Baixo 

Alto / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Usos conflitantes nas APPs 
dos cursos d’água e uso 
constante dos recursos 
hídricos subterrâneos 

Atividade Industrial; Atividade 
agrícola; Pecuária; 
Silvicultura; Expansão urbana; 
Supressão vegetal 

Compromete a qualidade e a 
quantidade da água, podendo causar 
doenças a população, além do bem-
estar da fauna e flora associadas 

Médio / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Contaminação do lençol 
freático 

Atividade Industrial; Uso de 
fossas rudimentares 

Compromete a qualidade da água e 
ocasiona problemas de saúde pública - 
a depender do tipo de substância 
química, como o chumbo, este é 
cancerígeno e pode alterar 
significativamente a saúde da 
população 

Alto / 
Médio 

Baixo / 
Médio 

Médio / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Erodibilidade do solo 

Atividade Industrial; Atividade 
agrícola; Pecuária; 
Silvicultura; Expansão urbana; 
Supressão vegetal 

Aumento de processos erosivos 
(assoreamento, voçorocas) e 
inutilização do solo 

Alto / 
Baixo 

Alto / 
Baixo 

Alto / 
Baixo 

Alto / Baixo 
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Potenciais Conflitos 
(Aspectos) 

Atividades Causadoras Impacto Ambiental / Problema 

Nível do Impacto Possível / Grau de incerteza 

Região 
Norte  

Região 
Sul 

 Região 
Leste  

Região 
Oeste 

Extensão rural deficiente Atividade agrícola / Pecuária 

Aproveitamento ineficiente de áreas 
agriculturáveis, manejo não apropriado 
do solo e emprego inadequado ou 
ineficiente de uso de técnicas agrícolas. 

Baixo / 
Baixo 

Médio / 
Médio 

Médio / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Uso de agrotóxicos / 
defensivos agrícolas 

Atividade agrícola 

Potencial contaminação do sistema 
hidrológico comprometendo a cadeia 
trófica, bem como o solo e os 
organismos dependentes deste. 

Baixo / 
Baixo 

Alto / Alto Alto / Alto 
Baixo / 
Baixo 

Baixa manutenção das 
estradas rurais / vias de 
acesso 

Atividade agrícola / Pecuária; 
Expansão urbana 

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

Baixo / 
Baixo 

Baixo / 
Médio 

Baixo / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Equinos e bovinos às 
margens dos rios (APPs) 

Pecuária 

Degradação da cobertura vegetal nas 
APPs; contaminação das águas 
superficiais, devido ao lançamento de 
dejetos, podendo ocasionar 
eutrofização 

Baixo / 
Baixo 

Médio / 
Médio 

Médio / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Disposição inadequada de 
resíduos sólidos 

Expansão Urbana / 
Loteamentos 

Proliferação de zoonoses, 
contaminação do solo e das águas 
superficiais e subterrâneas. 

Alto / 
Médio 

Médio / 
Médio 

Médio / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Presença de fossas 
rudimentares 

Expansão Urbana / 
Loteamentos 

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

Alto / 
Médio 

Baixo / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Lançamento irregular de 
efluentes  

Expansão Urbana / 
Loteamentos 

Contaminação do solo, proliferação de 
doenças hídricas, contaminação de 
água e possibilidade de eutrofização de 

Médio / 
Médio 

Baixo / 
Médio 

Alto / Alto 
Baixo / 
Baixo 
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Potenciais Conflitos 
(Aspectos) 

Atividades Causadoras Impacto Ambiental / Problema 

Nível do Impacto Possível / Grau de incerteza 

Região 
Norte  

Região 
Sul 

 Região 
Leste  

Região 
Oeste 

cursos d’água. 

Supressão de vegetação 
nativa, especialmente o 
Cerradão 

Atividade Industrial; Atividade 
agrícola; Pecuária; 
Silvicultura; Expansão urbana; 
Supressão vegetal 

Causa exposição do solo, aumentando 
a ocorrência de processos erosivos; 
diminui indivíduos de flora e fauna local. 

Médio / 
Baixo 

Alto / 
Baixo 

Alto / 
Baixo 

Baixo / 
Baixo 

Redução dos indivíduos de 
fauna devido à perda de 
habitas 

Supressão vegetal; caça 
predatória 

Compromete o ecossistema local / 
regional; perde de exemplares de fauna 
ameaçados de extinção 

Médio / 
Baixo 

Alto / 
Baixo 

Alto / 
Baixo 

Baixo / 
Baixo 

 

Núcleos Informais 

Especulação Imobiliária 

 

Expansão Urbana / 
Loteamentos 

Vulnerabilidade Social 

Degradação do ecossistema, supressão 
da vegetação e degradação dos 
recursos hídricos 

Descumprimento de Legislação 
Urbanística e de Uso e Ocupação do 
Solo 

Alto / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Baixo / 
Baixo 

Ausência de educação 
ambiental / conscientização 
das funções da APA e 
integração com outras UCs 

Ausência de gestão da APA 

Ocupação irregular de áreas de 
preservação; manejo inadequado do 
solo; uso inadequado dos recursos 
hídricos e de sua mata ciliar 

Alto / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Alto / 
Médio 

Alto / Médio 

Implantação e expansão de 
loteamentos na APA 

Expansão Urbana / 
Loteamentos 

Aumento da supressão de vegetação; 
comprometendo indivíduos de flora e 
fauna e a poluição dos recursos 
hídricos 

Médio / 
Baixo 

Baixo / 
Médio 

Alto / 
Baixo 

Baixo / 
Baixo 

Existência da prática de 
caça 

Complemento alimentar / 
Comercialização de espécies 
(para domesticação / venda) 

Redução de espécies de fauna / 
biodiversidade 

Alto / 
Médio 

Médio / 
Alto 

Médio / 
Alto 

Alto /  

Médio 
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2. Zoneamento da APA Municipal Vargem Limpa – 
Campo Novo 

O zoneamento ambiental é uma das ferramentas essenciais para a gestão de uma Unidade 

de Conservação, buscando direcionar de forma mais eficiente ações e recursos financeiros 

para a proteção dos recursos naturais, tendo como referência os aspectos críticos e os 

impactos ambientais já levantados durante a avaliação estratégica da UC. 

Neste capítulo estão apresentadas as zonas ambientais delineadas para a APA Vargem 

Limpa – Campo Novo, situada no município de Bauru, no entanto, para melhor entendimento 

desta etapa, estão descritos também os conceitos que envolvem a temática, bem como, a 

metodologia para definição das zonas. 

2.1. Conceitos e Normas  

O zoneamento é conceituado na Lei Federal nº 9.985/00 (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC) como “definição de setores ou zonas em uma Unidade de 

Conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

Assim, o zoneamento ambiental constitui um instrumento de ordenamento territorial, utilizado 

para se atingir os melhores resultados no manejo de uma determinada área, pois estabelece 

normas de ocupação e uso do solo e dos recursos naturais, de acordo com seus objetivos e 

consoantes com restrições e potencialidades de cada zona e subzona. 

A ordenação do território de uma Área de Proteção Ambiental tem como premissa organizar o 

espaço desta UC em áreas com graus diferenciados de proteção e sobre as quais deve ser 

aplicado conteúdo normativo específico, tomando como base as recomendações para cada 

uma das áreas (IBAMA, 2001). 

O zoneamento ambiental em APAs vislumbra um cenário de desenvolvimento futuro, 

composto a partir das peculiaridades ambientais da região, em sua interação com processos 

sociais, culturais, econômicos e políticos, vigentes ou prognosticados para a APA e sua 

região (IBAMA, 2001). 

2.2. Unidades/Áreas Ambientais Homogêneas (AAH) 

A definição de Áreas Ambientais Homogêneas (AAH) é a base para a formulação do 

zoneamento. De acordo com o Ibama (2001), define-se como áreas ambientais homogêneas 

a compartimentação do território da APA em parcelas com características ambientais e 

condições de ocupação similares ou equivalentes. 

As AAHs também se constituem em uma ferramenta de apoio para operacionalização e 

otimização de recursos para as atividades a serem desenvolvidas por organizações civis, na 

mobilização e participação social, nas ações de educação ambiental e de defesa dos 

recursos naturais (Ibama, 2001). 
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A fim de identificar e definir as áreas homogêneas no território da APA Vargem Limpa – 

Campo Novo, foram avaliadas as fragilidades e vulnerabilidades socioambientais dos meios 

físico, biótico e socioeconômico da área, tendo como base os dados e informações obtidos 

no diagnóstico ambiental. 

Neste sentido, foi realizada uma avaliação integrada entre os diversos especialistas de cada 

meio e, principalmente, foram considerados como premissas os seguintes mapas e 

informações para ordenação da área, já elaborados e apresentados no Diagnóstico (Volume 

I) deste Plano de Manejo: 

 Mapa de uso e ocupação do solo: apresenta classificação das atividades antrópicas 

presentes na UC. 

 Mapa de Cobertura Vegetal: apresenta a delimitação dos fragmentos vegetais 

existentes, classificados de acordo com suas tipologias. 

 Mapa de Riscos e Capacidade de Uso da Terra: identifica quais as restrições 

existentes na APA com relação ao uso e ocupação do solo, com base nas tipologias de 

solo e dos riscos associados à erosão ou à inundação. 

 Mapa de Declividade e Erosões: associado ao uso e ocupação do solo, a declividade 

pode indicar áreas potenciais ao risco de deslizamentos, assoreamentos e erosões. 

 Mapa de pressões exercidas sobre corpos d’água: identifica atividades que possam 

ocasionar ou potencializar impactos sobre a qualidade e quantidade das águas e de que 

forma elas estão espacializadas;   

 Zoneamento municipal do Plano Diretor (Lei Municipal nº 5631/2008): principal 

referência quanto ao planejamento do uso e ocupação do Solo municipal. 
 

Uma vez identificadas as características que constituem as áreas ambientais homogêneas 

passam-se a delimitação espacial das zonas ambientais, para as quais deve-se elaborar 

diretrizes e recomendações, considerando as seguintes categorias normativas, segundo o 

Guia de Gestão da APA (Ibama, 2001): 

 Uso e condições de ocupação proibidos: trata-se de atividades que causam 

interferências incompatíveis com os processos ambientais, que causam degradação 

grave ou derivações ambientais negativas, resultando em prejuízos ecológicos, sociais e 

econômicos, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação ambiental brasileira; 

 Diretrizes de restrição: constituem limitações a formas de uso ou condições de 

ocupação ou de utilização de recursos, que afetam elementos, fatores e processos físicos 

ou bióticos; 

 Diretrizes de incentivo: referem a modalidades normativas associadas a atividades de 

interesse para a melhoria ambiental; 

 Uso e condições de ocupação tolerados: em geral, são modalidades já presentes nas 

zonas ambientais, para as quais são estabelecidos critérios para expansão ou para 

redução de desconformidade; 

 Uso e condições de ocupação permitidos: São aqueles que não afetam os elementos, 

fatores e processos ambientais da APA; 

 Uso e condições de ocupação promovidos: Referem-se a situações de uso e 

ocupação do território que traduzem atividades de “interesse ambiental”, relacionadas ao 

desenvolvimento ambiental da APA. 
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Ainda, segundo Ibama (2001), a gestão ambiental de uma APA, seja em seus aspectos 

físicos, bióticos, econômicos ou sociais, refere-se a desempenhar sobre a UC um conjunto de 

ações políticas, legislativas e administrativas para que, partindo da realidade atual, possa 

atingir um novo cenário de conservação, seguindo seus objetivos já estabelecidos, partindo-

se da visão de que a responsabilidade pela conservação ambiental é de toda a sociedade e 

não apenas das entidades públicas, e da busca de uma postura proativa de todos os atores 

envolvidos. 

Assim, tomando como base a importância de se estruturar a gestão ambiental da APA 

Vargem Limpa – Campo Novo, são apresentadas, no item a seguir, para cada uma das zonas 

definidas, as principais diretrizes e restrições de uso do solo. Posteriormente, são descritos 

os programas ambientais propostos. 

Vale ressaltar que as diretrizes e recomendações direcionadas a cada uma das zonas da 

APA não tem caráter restritivo ou proibitivo, uma vez que as áreas pertencem a terceiros e, 

portanto, competirá a eles, juntamente com os órgãos públicos pertinentes, aplicar tais ações, 

objetivando a conservação dos recursos naturais existentes na APA, integradas às atividades 

antrópicas e visando o desenvolvimento sustentável. 

Cabe, no entanto, ressaltar que com a instituição de uma nova Unidade de Conservação de 

gestão estadual – Reserva da Vida Silvestre Aimorés (Decreto nº 63.893, de 05 de dezembro 

de 2018), categorizada como unidade de proteção integral, no território da APA Vargem 

Limpa – Campo Novo, a área correspondente terá caráter de uso restritivo, competindo ao 

Plano de Manejo desta UC indicar diretrizes e recomendações. 

2.3. Zonas ambientais 

Diante do contexto do zoneamento, conforme descrito anteriormente, foram delineadas as 

zonas ambientais, com base em critérios de homogeneidade dentre as suas características e 

de peculiaridades socioambientais, assim, foram definidas: 

 Zona de Proteção Integral (ZPI): compreende a Reserva da Vida Silvestre (RVS) 

Estadual Aymorés I. 

 Zona de Preservação (ZP): equivale as APPs dos cursos d’água e as reservas legais, 

além de fragmentos de vegetação nativa, em sua maioria abarcados pelos limites da 

ARIE Estadual Leopoldo Coutinho. 

 Zona de Conservação (ZC): refere-se, predominantemente as áreas que, de acordo com 

o mapeamento de Uso e Ocupação do Solo, destinam-se a cultivos diversos, pastagens e 

ainda, alguns fragmentos de cobertura vegetal de menor vulto fora de APP e de Reservas 

Legais. 

 Zona Urbana Não Consolidada (ZUNC): equivale a porção dos Bairros Parque Industrial 

Manchester e Tangarás, Vale do Igapó, Chácaras Terra Branca, Parque Santa Rita e 

parte do Jardim Marabá, localizados dentro dos limites da APA. 

 Zona Urbana Consolidada (ZUC): corresponde a porção do bairro Parque Santa 

Terezinha, localizado dentro dos limites da APA. 
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 Zona de Indústria, Comércio e Serviço (ZICS): composta pelas porções das zonas de 

indústria, comercio e serviços definidas pela Lei 7.066/2018, que se encontram dentro 

dos limites da APA. 

 Zona de Indústria, Comércio e Serviço (ZICS) - Área de Recuperação Ambiental: 

área contaminada localizada dentro dos limites da Zona de Indústria, Comércio e Serviço 

“C” (ZICS-C) de Uso Diversificado que necessita de intervenções para recuperação 

ambiental. 

 Zona de Interesse Histórico-Cultural (ZIHC): composta pela área ocupada pelo Instituto 

Lauro de Souza Lima, onde contempla o hospital e antigo Asilo-Colônia Aymores. 

 

A Tabela 2-1 apresenta as Zonas definidas para APA e as respectivas áreas. 

Tabela 2-1 – Planimetria Zoneamento 

Zona Área (ha) % 

ZICS – Área de Recuperação Ambiental 14,67 0,47 

Zona Urbana Consolidada (ZUC) 18,01 0,58 

Zona de Interesse Histórico-Cultural (ZIHC) 19,00 0,61 

Zona de Indústria, Comércio e Serviço (ZICS) 95,06 3,07 

Zona de Proteção Integral (ZPI) 258,41 8,34 

Zona de Conservação (ZC) 725,04 23,41 

Zona Urbana não Consolidada (ZUNC) 855,97 27,64 

Zona de Preservação (ZP) 1.110,84 35,87 

Elaboração: Arcadis, 2020 

As Zonas ambientais, áreas estão espacializados no Mapa de Zoneamento Ambiental da 

APA Vargem Limpa – Campo Novo, apresentado a seguir. Sequencialmente, são descritas, 

em formato de quadro, a definição e objetivos de cada zona, uso e ocupação atuais, as 

fragilidades e vulnerabilidades predominantes, bem como, as restrições, potencialidades, 

proposição de uso e ocupação e recomendações. 
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Mapa 2-1 - Zoneamento Ambiental da APA Vargem Limpa – Campo Novo. 
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A) Quadro 2-1 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Proteção Integral (ZPI). 

ZONA DE PROTEÇÃO INTEGRAL (ZPI) 

Diagnóstico 
Compreende a Unidade de Conservação de Proteção Integral denominada Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Estadual 
Aimorés I, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 63.893, de 05/12/2018, coincidindo com área de propriedade da Unesp, 
integralmente composta por vegetação nativa, classificada como Cerradão. 

Objetivos 
De acordo com seu decreto de criação a RVS Aimorés tem como objetivo proteger os ambientes naturais onde se 
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 
migratória. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

As fragilidades nesta Zona estão relacionadas aos usos antrópicos que estão, principalmente, em seu entorno e que 
podem ser considerados como fatores de pressão ambiental, como as pastagens, os cultivos, além da expansão urbana. 

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

A ZPI deverá contar com regulamentação própria e Plano de Manejo específico, conforme disposto no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, instituído pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

De acordo com a Lei Federal nº9.985/200 (SNUC) para essa categoria de manejo estabelece-se o seguinte: 

 

“Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições 
para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

 

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar 
os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. 

 

§ 2° Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência 
do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência 
do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que 
dispõe a lei. 

 

§ 3° A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às 
normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

 

§ 4° A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.” 
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Cabe ressaltar que de acordo com Parágrafo Único do SNUC: 

“Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de 
conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a 
unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as condições 
e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.” 

B) Quadro 2-2 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Preservação (ZP). 

ZONA DE PRESERVAÇÃO (ZP) 

Diagnóstico 

Constituída pelas Áreas de Preservação Permanentes (APPs) das nascentes e dos cursos d’água, bem como, as reservas 
legais existentes dentro dos limites da APA Vargem Limpa Campo Novo, uma vez que a Lei Federal nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012,  determina regime diferenciado de gestão dessas áreas, devido às suas importantes funções ambientais 
dentro dos ecossistemas. Compõem ainda a ZP,os fragmentos de vegetação nativa presentes na APA, que em sua maioria 
se referem a Unidade de Conservação denominada Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Leopoldo Magno 
Coutinho, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 63.893, de 05/12/2018.  

Mais de 50% das APPs têm sua cobertura vegetal formada por fitofisionomias do Cerradão e quase 25% podem ser 
classificadas como Campo Úmido e quase 5% como Mata Paludosa, no entanto, nota-se o uso de atividades antrópicas 
nestas áreas, correspondendo a 13,7%. O uso mais recorrente, equivalendo a 3,6% das APPs, está relacionado às 
atividades de pastagens, seguida das atividades de cultivo (0,65%). Outros usos não definidos também podem ser 
identificados nas APPs, equivalendo a 8,5% de seu total. 

Foram identificadas, em fragmentos da área, espécies do grupo de avifauna que estão em “risco de serem classificadas 
como ameaçadas de extinção” (4 espécies), devido ao tráfico desses animais, além de espécies “quase-ameaçadas” (4 
espécies). Outras espécies relevantes do grupo de mastofauna também foram identificadas nesta Zona. 

As Reservas Legais, presentes nesta zona, encontram-se, em sua grande maioria, em bom estado de conservação, 
predominando a cobertura vegetal característica do Cerradão. 

Os solos, nas APPs, em geral, são heterogêneos, pouco profundos, mal drenados, sem rochas ou pedregosidade e com 
processos erosivos laminares e fluviais. Encontram-se em constante sedimentação, pois localizam-se em áreas rebaixadas 
do modelado de relevo. 

As reservas legais, em sua grande maioria, são constituídas de solos muito homogêneos ao longo do perfil, profundos, 
bem drenados, sem presença de rochas ou pedregosidade próximo a superfície (Latossolo Vermelho). 

Nas demais áreas que compõem a zona, os solos são classificados como Latossolo Vermelho, ou seja, solos muito 
homogêneos ao longo do perfil, profundos, bem drenados, sem presença de rochas ou pedregosidade próximo a 
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superfície, consideram-se como são solos quimicamente pouco férteis, muito arenosos e facilmente erodidos. 

A ARIE Leopoldo Magno Coutinho refere-se aos fragmentos florestais de vegetação nativa, típica do Cerradão. 

Foi identificada, em um dos fragmentos da área, a espécie Gracilinanus microtarsus (cuíca) ameaçada de extinção, além 
das espécies Leopardus pardalis (Jaguatirica) e Puma yagouarondi (Gato-mourisco). Quanto ao grupo de avifauna, 
também foram identificadas espécies que estão em risco de serem classificadas como ameaçadas de extinção (5 
espécies), devido ao tráfico desses animais e duas espécies quase ameaçadas. 

Nesta Zona estão localizadas as áreas administrativas de propriedade da Unesp. Outros usos aparecem de forma pontual 
e em pequenas porções, como áreas para cultivo, áreas residenciais (em áreas rurais) e outros usos sem definição. Na 
porção oeste da APA, está instalada uma Linha de Transmissão, estrutura que também está contida em outras zonas e 
que atua como elemento fragmentador da paisagem e dos fragmentos de vegetação interceptados. 

Assim como em outras Zonas, tem-se a atividade de ciclismo ocorrendo em suas áreas de maneira informal. 

Objetivos 

Promover a preservação dos ecossistemas, por meio da proteção do habitat de espécies residentes, migratórias, raras, 
endêmicas, e/ou ameaçadas de extinção, bem como à garantia da perenidade dos recursos hídricos, da flora nativa e da 
biodiversidade. 

Assegurar a conservação dos ecossistemas nos remanescentes florestais, com potencial para recuperação ou 
regeneração futura e o estabelecimento de corredores ecológicos, conciliando a conservação da biodiversidade com o uso 
indireto do patrimônio natural. 

Garantir que haja a manutenção desta área como zona rural, devido suas características ambientais e agrossilvopastoris. 

Manter a qualidade e quantidade hídrica dos Ribeirões Campo Novo e Vargem Limpa e seus afluentes, protegendo os 
recursos subterrâneos e superficiais. 

Na ARIE Leopoldo Magno Coutinho o objetivo geral é o de manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 
local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

As fragilidades nesta Zona estão relacionadas aos usos antrópicos que estão, principalmente, em seu entorno e que 
podem ser considerados como fatores de pressão ambiental, como as pastagens, os cultivos, além da expansão dos 
loteamentos. 

Nas APPs, como áreas que apresentam a função ambiental de assegurar a proteção da flora e fauna locais, bem como, os 
recursos hídricos e os processos interecossistêmicos, as principais fragilidades referem-se ao uso antrópico ocorrendo 
dentro de seus limites, principalmente relacionadas as pastagens, que promovem a supressão da vegetação e o pisoteio 
do gado nas margens dos rios, compactando o solo e não permitindo a regeneração da cobertura vegetal. Importante 
ressaltar a incidência de dejetos desses animais nos cursos d’água.   

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

Ficam proibidas nesta Zona: 

- Supressão de vegetação nativa, exceto quando for de utilidade pública, caso não exista alternativa viável e se for 



Plano de Manejo da APAM Vargem Limpa – Campo Novo 

Arcadis 24 

ZONA DE PRESERVAÇÃO (ZP) 

permitida pelo Plano de Manejo das Unidades de Conservação sobrepostas e legislação vigente. 

- Qualquer outra atividade que cause a fragmentação dos maciços vegetais. 

- Qualquer parcelamento de solo para fins residenciais, industriais, comerciais, serviços, chácaras e sítios de recreio, re-
loteamento, desmembramento e desdobro. 

- Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos químicos ou combustíveis. 

- Atividades agrosilvipastoris, exceto meliponicultura. 

- Introdução de espécies exóticas da fauna e da flora. 

-Indústrias e/ou outras atividades econômicas que interfiram na qualidade dos fragmentos vegetacionais. 

- Acessos para dessedentação animal sem a devida autorização. 

- Deposição de resíduos de qualquer natureza. 

- Lançamento de efluentes. 

 

Recomenda-se como forma de promover a recuperação e manutenção desta Zona: 

- Incentivar ações de educação ambiental; 

- Promover a conservação e expansão da biodiversidade; 

- Promover atividades voltadas à pesquisa e conservação das espécies de fauna localizadas nesta Zona. 

- Possibilitar o estabelecimento de corredores ecológicos e fluxo gênico entre as espécies. 

- Recuperar as APPs degradadas. 

- Nas Reservas Legais, recomenda-se a manutenção e preservação da cobertura vegetal nativa já existente.  

 

Para os fragmentos de vegetação que compõem a ARIE Estadual Leopoldo Magno Coutinho deve ser seguido o Plano de 
Manejo, a ser elaborado.  

Cabe ressaltar que as restrições dentro do contexto do manejo sustentável, de acordo com o art. 22 da Lei Federal nº 
12.651/2012, são: 

- Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área; 

- Assegurar a manutenção da diversidade das espécies; 

- Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. 

 

Recomenda-se ainda que: 

- A destinação de recursos provenientes de compensação de licenciamento ambiental deverá ser prioritariamente aplicada 
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para conservação dessa área. 

- Haja 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. 

- Observar as recomendações da “Área de Uso Especial”, para as porções desta zona que coincidem com a área 
mencionada. 
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C) Quadro 2-3 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Conservação. 

ZONA DE CONSERVAÇÃO 

Diagnóstico 

Compreende as porções do território da APA Vargem Limpa Campo Novo em que se destacam as atividades 
agrossilvopastoris. 

Predominam na Zona de Conservação as pastagens e cultivos, incluindo cultivo de tomates em estufa, sem o uso de 
defensivos químicos e áreas de silvicultura. 

Encontram-se ainda pequenos fragmentos de vegetação do tipo Cerradão, e o solo, como em grande parte das Zonas, é 
constituído de Latossolo Vermelho, caracterizados como solos muito homogêneos ao longo do perfil, profundos, bem 
drenados, sem presença de rochas ou pedregosidade próximo a superfície.  

Nesta zona foram identificadas seis espécies do grupo de avifauna que estão classificadas como quase ameaçadas de 
extinção. 

Encontram-se ainda, de forma esparsa, benfeitorias constituídas por residências ou estruturas de apoio a agropecuária ao 
longo de todo o território da Zona, não se configurando como loteamentos rurais.  

Está inserida nesta Zona uma atividade de lazer (kartódromo), de propriedade particular e três núcleos informais com 
padrão de ocupação inferior a 20.000m

2
. 

Objetivos 

Promover o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais da APA, por meio do uso e manejo sustentável do solo, 
com a adoção de técnicas compatíveis à sua aptidão, a fim de evitar processos erosivos e a contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas, visando assim a conservação do solo e dos recursos hídricos. 

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. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

Uma das fragilidades quanto ao uso desta Zona refere-se a tipologia de solo. As implicações agrícolas e não agrícolas para 
os Latossolos Vermelhos estão diretamente relacionadas às condições químicas, texturais e a erodibilidade, já que são 
solos quimicamente pouco férteis, muito arenosos e facilmente erodidos. Nota-se, porém, que não há programas 
estruturados pelo poder público municipal/estadual direcionados à capacitação rural dos pequenos e médios produtores. 

Os pequenos fragmentos de Cerradão existentes na Zona, podem ser considerados vulneráveis quanto a expansão das 
atividades agropecuárias. Eles estão distribuídos entre as propriedades rurais e podem sofrer pressão da ampliação das 
atividades agrossilvopastoris, gerando impactos significativos quanto à sua integralidade.    

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

Ficam proibidas nesta Zona: 

- 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 nº 11.326/2006). 

- Depósito, mesmo que temporário, distribuição e comércio atacadista de produtos químicos ou combustíveis. 
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- Supressão de vegetação nativa, exceto quando for de utilidade pública, caso não exista alternativa viável e se for 
permitida pela legislação vigente e outros Planos de Manejo. 

 

 Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo e dos recursos hídricos. 

- Deposição de resíduos da construção civil, mesmo que temporário  

- Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial invasor. 

- Qualquer desdobro nos loteamentos e núcleos informais passíveis de regularização conforme Lei nº 13.465/2017, mesmo 
que regularizados. 

- Utilização de agrotóxicos e outros defensivos químicos que não estejam em conformidade ou especificados nos 
instrumentos técnicos vigentes 

- Atividades agrossilvopastoris sem manejo de conservação do solo. 

- Parcelamento do solo para fins urbanos, restrita as áreas já determinadas como urbanizadas pelo Plano Diretor Municipal; 

- Demais atividades que possam colocar em risco a integridade da APA, sem o devido licenciamento ambiental e anuência 
do Conselho Gestor da APA. 

- Reloteamento, desmembramento e desdobro que resultem em área inferior a 20.000m² (módulo obrigatório do INCRA). 

- Distribuição, comercio e deposição, ainda que temporária, de produtos químicos e/ou combustíveis. 

- Atividades agrossilvopastoris sem o devido manejo de conservação do solo, devendo ser combatidos, de acordo com Lei 
Estadual Nº 6.171 de 1988, atualizada pela a Lei Estadual nº 8.421, de 23 de novembro de 1993 

-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; 

- Lançamento de Efluentes não tratados 

- Uso do fogo como prática agrícola. Exceto aquelas necessárias a problemas fitossanitários desde que aprovadas pela 
SEMMA e SAGRA. 

- Represamentos sem o devido licenciamento. 

- 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. 

Os usos recomendados para esta Zona são: 

- Uso agrossilvopastoril com manejo adequado do solo, aplicando práticas sustentáveis para a agricultura e conservação 
do solo; 
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- Agroindústria familiar; 

- Chácaras e sítios de lazer, respeitando o parcelamento do solo mínimo de 20.000m
2
. 

- Implantação de sistemas agroflorestais. 

- Atividades agrícolas de cunho orgânico. 

- Instituição das Reservas Legais contíguas às áreas núcleo ou aquelas destinadas à conexão de fragmentos florestais. 

- Atividades esportivas que não causem impacto ambiental.  

 

Recomenda-se ainda: 

- Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP), bem como estabelecimento de Reservas Legais. 

- Erradicação e manejo de espécies exóticas e invasoras da fauna e da flora; 

- Incentivo a recuperação de áreas degradadas e plantio de espécies nativas para enriquecimento dos fragmentos. 

- Adesão dos produtores rurais ao Protocolo de Transição Agroecológica
1
, sempre que pertinente. 

- Verificar a possibilidade de regularização fundiária conforme as legislações vigentes. 

- Observar as recomendações da “Área de Uso Especial”, para as porções desta zona  

 

  

                                                

1
 Disponível em: https://www.codeagro.sp.gov.br/transicao-agroecologica/protocolo-de-transicao-agroecologica - Acesso em 20/04/2020. 

https://www.codeagro.sp.gov.br/transicao-agroecologica/protocolo-de-transicao-agroecologica
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D) Quadro 2-4 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Indústria Comércio e Serviço “C” de Uso Diversificado - Área de 

Recuperação Ambiental. 

ZONA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO (ZICS) - ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Diagnóstico 

Constituída por porção da UC que demanda intervenções de caráter corretivo, compreendendo área que encontra-se sobre 
processo judicial ou administrativo, decorrentes de uma ação causadora de impacto ambiental e/ou social, previamente 
identificadas pelo Poder Público para a qual foram exigidas dos responsáveis legais ações de recuperação e/ou de 
intervenção para correção do dano ambiental. A Área de Recuperação Ambiental, uma vez recuperada, deverá ser 
reenquadrada em uma das Zonas estabelecidas. 

A Área de Recuperação Ambiental é composta pelo terreno de antiga fábrica de baterias, em que foi constatada a 
contaminação do solo e das águas subterrâneas por chumbo (Segundo informações declaradas no formulário de “Áreas 
Contaminadas e reabilitadas no Estado de São Paulo” disponibilizado pela CETESB

2
, emitido em 2018). De acordo com 

informações levantadas durante a etapa de diagnóstico, o processo de remediação da área está paralisado, devido a 
questões administrativas. De acordo com o Plano Diretor Municipal (Lei Municipal n°. 5631, de 22/08/2008) a área da Ajax 
encontra-se na Zona de Indústria Comércio e Serviço “C” de Uso Diversificado, sendo margeada, na porção sudeste, pelo 
Bairro Tangarás e na porção sul e sudoeste, por cobertura vegetal pertencente ao Jardim Botânico de Bauru. 

Objetivos 
Cabe a CETESB, acompanhar o processo de recuperação ambiental da área, que deverá ser conduzido pelos 
responsáveis legais da antiga fábrica de baterias, ou outro, a ser definido em processo específico. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

A principal fragilidade configura-se pela comprovada contaminação do solo e das águas subterrâneas por chumbo, 
substância esta que pode ter um impacto significativo na biota local e na saúde da população do entorno imediato, bem 
como, em áreas mais distantes, dependendo do tamanho e da movimentação da pluma de contaminação.  

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

Para a Área Industrial da antiga Ajax, deverão ser efetuadas as seguintes ações: 

- O uso e ocupação do solo deve estar de acordo com as determinações da Cetesb quando constatou a contaminação 
provocada pela empresa fabricante de baterias. 

- Após a comprovação da recuperação ambiental, deverá ser restabelecido o uso para esta área, considerando que, 
atualmente, de acordo com o Plano Diretor do município de Bauru, ela se encontra em Zona de Indústria Comércio e 
Serviço, sendo recomendado que permaneça nessa categoria de uso. 

  

                                                

2
 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/wp-content/uploads/sites/17/2018/09/Munic%C3%ADpios-06_09_18.pdf.  

https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/wp-content/uploads/sites/17/2018/09/Munic%C3%ADpios-06_09_18.pdf
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E) Quadro 2-5 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Urbana não Consolidada. 

ZONA URBANA NÃO CONSOLIDADA 

Diagnóstico 

Constituída por loteamentos com baixa oferta de infraestrutura urbanística e sanitária básica adequadas, baixa densidade 
de ocupação, distante da malha urbana consolidada, ocupados por população de baixa renda, abrangendo loteamentos 
precários regulares e irregulares inseridos nos Bairros dos Tangarás e Parque Manchester. Compõem ainda esta Zona 
Bairros com características pouco urbanizadas, com nenhuma oferta de infraestrutura sanitária, são eles Vale do Igapó, 
Chácaras Terra Branca, Parque Santa Rita e parte do Jardim Marabá. 

O uso residencial caracteriza-se, em grande parte, por moradias precárias com nível de acabamento e construção 
rudimentares, com madeira e tijolos a mostra. Também se encontram estabelecimentos comerciais (mercearias, bares), 
caracterizando comércio de pequeno porte para atendimento dos moradores locais nos bairros Tangarás e Parque 
Manchester.  

No Vale do Igapó, identificam-se edificações de caráter residencial, bem como chácaras de lazer e recreio para locação. 
Também está localizada nesta área um clube de recreação, aparentemente sem uso, constituído de estruturas de lazer, 
como quiosques, casa central e uma represa artificial. 

Em áreas ainda não ocupadas, têm-se a presença de cobertura vegetal nativa com fitofisionomias do Cerradão e de 
Cerradão em Regeneração, este último, em menores proporções. O tipo de solo, assim como nas demais Zonas, é 
classificado como Latossolo Vermelho, caracterizado pela homogeneidade ao longo do perfil, sendo profundos, bem 
drenados, sem presença de rochas ou pedregosidade próximo a superfície, no entanto, grande parte da área que está 
atualmente ocupada caracteriza-se como áreas suscetíveis a deflagração de processos erosivos de assoreamento. 

Objetivos 
Disciplinar a expansão urbana, promovendo a conservação dos recursos naturais, em consonância com os objetivos da 
APA Vargem Limpa – Campo Novo. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

Presença de fossas negras/rudimentares devido a infraestrutura sanitária precária e deposição irregular de resíduos 
domésticos, que podem impactar significativamente os recursos naturais, principalmente os solos e os recursos hídricos. 

Os resíduos também são dispostos de forma inadequada nesta área, potencializando a proliferação de vetores de doenças, 
além da degradação do solo e dos recursos hídricos, como o Córrego Palmital. 

Suscetibilidade aos processos erosivos, que dentre outros fatores como aparecimento de voçorocas nas vias e encostas, 
propicia a vulnerabilidade da integridade das edificações. 

 

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

Ficam proibidas nesta Zona: 

- Implantação de estabelecimentos comerciais cujas atividades possam implicar em contaminação do solo e das águas 
superficiais e subterrâneas. Caso já existam estabelecimentos deste perfil nesta zona, deverá ser solicitado a eles a 
comprovação de atendimento à Resolução Conama nº 237/2000. 
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- 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. 

- Desmatamento sem o devido licenciamento ambiental, obedecendo a legislação vigente. 

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

- 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: 

- Deverá ser promovida a implantação de infraestrutura sanitária pelos responsáveis, manutenção e requalificação das 
habitações existentes, incluindo a implantação de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços e comércio 
de caráter local, garantindo também a manutenção dos remanescentes de vegetação nativa, sendo estimulada a presença 
de áreas verdes de lazer. 

- Recomenda-se que as edificações já existentes, assim como as que serão construídas, devem, quando possível, aplicar 
conceitos e tecnologias da construção sustentável, visando reduzir os impactos destas construções sobre as áreas 
protegidas, tais como: Implantação de sistemas de captação, tratamento e reuso das águas pluviais; instalação de 
sistemas de aquecimento solar; segregação e acondicionamento adequado dos resíduos sólidos orgânicos e recicláveis 
para posterior recolhimento pela EMDURB e por cooperativas, etc. 

- Conter processos erosivos e de assoreamento, promovendo a recuperação natural ou induzida das áreas, inclusive com 
execução de obras de engenharia, se necessário. 

- Ainda, sugere-se que os projetos de arborização e paisagismo para os trechos de terrenos situados nesta Zona 
empreguem espécies nativas da flora local e a iluminação externa das construções priorizem a utilização de balizadores 
baixos e espectros de luz não atraentes à fauna. 

- Quando das novas ocupações no Núcleo Formal do Vale do Igapó e Vale do Igapó 8, sugere-se que estas sejam 
realizadas de maneira planejada e estruturada, considerando a aplicação de tecnologias de construção sustentável, a fim 
de conciliar os usos da área com os recursos naturais a serem conservados na APA, bem como, garantir a manutenção 
dos remanescentes de vegetação nativa. Também poderão ser instaladas hortas comunitárias, a fim de promover ações 
sustentáveis em uma área que poderá ser ocupada de maneira ainda mais intensa. 

- Estabelecimento de projeto para instalação, em curto prazo, de infraestrutura sanitária em toda a extensão do loteamento. 

- 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. 

- 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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ZONA URBANA NÃO CONSOLIDADA 

- Observar as recomendações da “Área de Uso Especial”, para as porções desta zona que coincidem com a área 
mencionada. 
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F) Quadro 2-6 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Urbana Consolidada. 

ZONA URBANA CONSOLIDADA  

Diagnóstico 

Constitui-se área urbana em que predominam habitações populares, caracterizada em geral por autoconstrução, 
contemplando o denominado Parque Santa Terezinha. 

A Zona Urbana em Consolidação é ocupada por edificações residenciais de baixo padrão construtivo com acabamentos 
em alvenaria. Na área também podem ser encontrados estabelecimentos comerciais de pequeno porte (mercearias, 
bares), para atendimento dos moradores locais. Na zona verifica-se a presença de uma escola (Escola Estadual João 
Simões Netto). Os acessos existentes nesta Zona são, em grande parte, pavimentados. 

O solo da Zona é classificado como Latossolo Vermelho, os solos são facilmente erodidos. 

Presença de núcleo informal. 

Objetivos 
Disciplinar e controlar os usos já existentes na Zona Urbana em Consolidação, a fim de promover a conservação dos 
recursos naturais e mitigar os impactos ambientais decorrentes da ocupação urbana na APA Vargem Limpa – Campo 
Novo. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

O solo da Zona é classificado como Latossolo Vermelho, que tem por característica a alta suscetibilidade a deflagração de 
processos erosivos. 

Embora a Zona apresente baixa densidade de ocupação, ela não contém áreas de vazios urbanos, deste modo, se houver 
a necessidade de expansão planejada ou desorganizada, poderá ocorrer pressão sobre os fragmentos de Cerradão 
existentes em seu entorno. A rodovia existente próxima a Zona pode ser um fator estimulante para novas residências e 
ocupações nesta área.  

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

Ficam proibidas nesta Zona: 

- A implantação de estabelecimentos comerciais cujas atividades possam implicar em contaminação do solo e das águas 
superficiais e subterrâneas. Caso já existam estabelecimentos deste perfil nesta zona, deverá ser solicitado a eles a 
comprovação de atendimento à Resolução Conama nº 237/2000. 

- Desmatamento sem o devido licenciamento ambiental, obedecendo a legislação vigente. 

- Depósito, mesmo que temporário, de distribuição e comércio atacadista de produtos químicos ou combustíveis. 

-Depósito de materiais radioativos. 

- Plantio de espécies exóticas arbóreas com potencial invasor. 

- 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: 

- Realização de ações de monitoramento e contenção dos processos erosivos; vistorias para controle da permeabilidade e 
implantação de programas habitacionais de interesse social e regularização fundiária. 
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ZONA URBANA CONSOLIDADA  

- Verificar a possibilidade de regularização fundiária conforme as legislações vigentes. 

- O esgotamento sanitário deverá atender o que os instrumentos legais federais, municipais e estaduais. 
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G) Quadro 2-7 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Interesse Histórico Cultural. 

ZONA DE INTERESSE HISTÓRICO CULTURAL 

Diagnóstico 

Compreende a área do Instituto Lauro de Souza Lima e da Sociedade Beneficente Dr. Enéas de Carvalho Aguiar a qual se 
destina à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e cultural, se configurando como 
edifícios isolados ou conjuntos de edifícios. 

Estão presentes nesta Zona edificações pertencentes ao Instituto Lauro de Souza Lima, incluindo o Museu do Instituto 
"Lauro de Souza Lima", o antigo asilo-colônia "Aimorés"; bem como, a antiga Colônia Aimorés, formada por como coreto, 
igreja, cine-teatro, cassino, entre outras estruturas. Pequenas porções de vegetação do tipo Cerradão também estão 
presentes. 

Objetivos 
Promover a preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e cultural existente na APA Vargem 
Limpa – Campo Novo como forma de divulgar sua importância regional. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

As fragilidades da área estão associadas à manutenção e integridade estrutural das edificações que compõem o patrimônio 
histórico-cultural, já que as construções datam da década de 30. A ausência de atividades e instrumentos de divulgação 
que apresentem a importância histórico-cultural do Instituto Lauro de Souza Lima na região pode ser considerada também 
uma das fragilidades para manutenção e recuperação deste patrimônio. 

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

Está Zona é de administração do Instituto Lauro de Souza Lima, cabendo a essa instituição sua manutenção E 
preservação de acordo com o estabelecido na Resolução SC 21, de 15-03-2016

3
 do Condephaat (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). 

De todo modo, recomenda-se que nesta Zona sejam ser restritos os usos para adensamento e novos parcelamentos do 
solo, uma vez que a área deve assegurar a preservação do patrimônio. 

As atividades de restauração e recuperação das antigas edificações, as intervenções deverão ser previamente aprovadas 
pelo Condephaat, pautadas por critérios científicos de preservação patrimonial, sobretudo pelos princípios de 
distinguibilidade e reversibilidade, conforme estabelece a Resolução SC 21, de 15-03-2016 do Condephaat. 

 

  

                                                

3
 Disponível em: http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/antigo-asilo-colonia-aimores/ - Acesso em 20/04/2020. 

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/antigo-asilo-colonia-aimores/
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H) Quadro 2-8 - Fichas de diagnóstico e diretrizes da Zona de Indústria, Comércio e Serviço. 

ZONA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO 

Diagnóstico 

Contempla as áreas destinadas preferencialmente às atividades industriais, de comércio e de serviço, de acordo com o 
previsto na Lei Municipal nº 5.631/2008, o qual instituiu o Plano Diretor do município de Bauru, e a Lei Municipal n° 
7.066/2018. 

Localizada as margens da rodovia SP-225 esta zona é caracterizada pela presença do complexo de serviços médicos do 
Hospital Unimed Bauru, pequenas indústrias e terrenos não ocupados, especialmente em sua porção leste. 

A cobertura vegetal do tipo Cerradão está presente de forma mais densa na porção oeste da Zona, fragmentada por 
acessos já instalados. Nota-se que a Zona de Indústria, Comércio e Serviço ainda não está ocupada de forma densa e 
estruturada. A esquerda da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (sentido Pederneiras), a área de uso industrial 
está ocupada de forma mais densa, contemplando diversas atividades industriais que podem influenciar na ocupação desta 
Zona. 

Objetivos 

Assegurar a gestão administrativa e ambiental em áreas que concentram as atividades industriais, de comércio e serviço 
da APA Vargem Limpa – Campo Novo, como forma de conter a sua expansão em áreas com maior qualidade ambiental ou 
de uso social. 

Permitir que o município de Bauru se desenvolva em termos de organização, infraestrutura e visibilidade do futuro almejado 
com bases em preceitos da sustentabilidade. 

Fragilidades e 
vulnerabilidades 
predominantes 

Uma porção da área está caracterizada como suscetível a deflagração dos processos erosivos, devido ao tipo de solo e 
abertura de acessos que reduzem a cobertura vegetal e fragilizam sua estrutura. 

Proposições/Diretrizes de 
uso e ocupação 

Ficam Proibidas nesta Zona: 

- A instalação de indústrias ou de outras atividades comerciais e de serviços potencialmente poluidoras. 

- Instalação de indústrias classificadas como nocivas, de acordo com a lei vigente que institui o Plano Diretor do município 
de Bauru, e a Lei Municipal n° 7.066/2018, ou outras que venham a substitui-las. 

- Lotes inferiores ao mínimo previsto em Lei Municipal vigente. 

- Desmatamento sem o devido licenciamento ambiental, obedecendo a legislação vigente. 

- Depósito de materiais radioativos. 

- Deposição de resíduos capazes de gerar contaminação do solo ou de recursos hídricos. 

- 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 
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ZONA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO 

de seu Conselho Gestor. 

Recomenda-se: 

- Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA Municipal Vargem Limpa – Campo 
Novo, 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. 

- 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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2.4. Normas Gerais da APA Vargem Limpa – Campo Novo 

As normas gerais para a APA Vargem Limpa – Campo Novo visam orientar os 

procedimentos, as ações e as restrições necessárias à gestão e manejo da Unidade de forma 

geral, não se aplicando a determinada Zona ou Área delimitada. 

Ficam proibidos: 

 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. 

 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. 

 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. 

 O parcelamento do solo em zona rural menor que 20.000m2; 

 As demais restrições específicas de cada zona. 

 

Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

 No caso de áreas urbanas consolidadas e não consolidadas e novos empreendimentos, 

os efluentes deverão ser coletados e lançados no sistema público de esgoto sanitário de 

acordo com as diretrizes técnicas do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Na 

inexistência de sistema público e na inviabilidade técnica, os efluentes deverão ser 

tratados atendendo os parâmetros de lançamento e de qualidade de acordo com a 

legislação vigente.  

 No caso de áreas urbanas consolidadas e não consolidadas e novos empreendimentos, o 

sistema de abastecimento de água deverá atender as diretrizes técnicas do 

Departamento de Água e Esgoto (DAE). 

 Incentivar através da SEMMA e SAGRA que as propriedades das áreas rurais adotem 

sistemas unifamiliares com maior eficiência.  

 No caso de regularização fundiária 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. 
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 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, caso existam, 

considerando-se como tal aquele capaz de acelerar sensivelmente os processos de 

erosão. 

 Qualquer atividade não mencionada que possa causar impactos ambientais que 

comprometam a qualidade hídrica e/ou a degradação dos solos e a deflagração de 

processos erosivos, 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. 

 Quando necessário a SEMMA deverá consultar o Conselho Gestor para anuência de 

atividades e no caso de sobreposição de Unidades de Conservação Municipal e Estadual 

comunicar o órgão licenciador a informar o gestor da Unidade de Conservação Estadual. 

 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, 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”. 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. 

 Para toda e qualquer atividade industrial, comercial e de serviço exercida na APA, 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, 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, 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 Vargem Limpa – Campo Novo fica 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. 

 Toda obra que envolva sistema viário dentro da APA deve conter estudos que demonstre 

a necessidade de passagem 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. 
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 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 30 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 sua execução, 

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. 

d) A destinação de 30% 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 contribuir para a implantação de corredores 

ecológicos em APPs dentro da APA Vargem Limpa – Campo Novo, em área proporcional à 

do empreendimento, a ser realizada conforme fórmula de cálculo da Tabela 2-2, a fim de ligar 

as áreas de fragmentos de vegetação nativas presentes na Zona de Proteção, Zona de 

Conservação e Área de Restrição ao Uso da Terra. Para isso o interessado deverá 

apresentar projeto de recuperação ambiental para fins de implantação de corredores 

ecológicos realizado por profissionais legalmente habilitados, assim como sua execução, 

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) Os recursos oriundos da outorga onerosa deverão ser prioritariamente revertidos para a 

APA Vargem Limpa – Campo Novo; 

g) 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 Cerrado4. 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 cálculo do valor será 

definido por regulamentação específico do Fundo; 

                                                

4
 Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/mata_atlantica.aspx - Acesso em 23/04/2020 

https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/mata_atlantica.aspx
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h) Se houver interesse na recuperação de áreas de compensação a título de outorga onerosa 

ambiental fora da Bacia do Campo Novo 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; 

i) Só serão permitidas compensações a titulo de outorga onerosa fora do município de Bauru 

que estejam dentro da APP do Córrego Campo Novo. 

i) 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; 

j) Os empreendimentos e atividades sujeitas à legislação específica, como o Estudo de 

Impacto de Vizinhança – EIV – deverão contemplar a elaboração desse instrumento de 

licenciamento previamente à sua instalação, conforme previsto em Lei Municipal; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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. 

n) A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá expedir lista própria de espécies nativas 

para arborização dentro da APA Vargem Limpa Campo Novo. 

Tabela 2-2 Fórmula Outorga Onerosa APA Vargem Limpa – Campo Novo em casos de 

Parcelamentos de Solo para Fins Urbanos* 

Tipo de Empreendimento Fórmula 

Empreendimentos de Interesse Social ON= (TALC-ERL-EAPP) x 10% 

Demais Empreendimentos ON= (TALC-ERL-EAPP) x 20% 

Regularização Fundiária ON= AOG (Área Ocupada da gleba) x 20% 

Fonte: Plano de Manejo APA Rio Batalha (STCP, 2019). Elaboração: Arcadis, 2020 

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. 

Quanto a Área de Uso Especial, estas se referem a áreas com restrição a ocupação, devido 

a características observadas no diagnóstico do solo, por serem locais mais sensíveis a 

encharcamento e risco de erosões, para as quais se recomenda: 
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 Para as presentes e futuras ocupações, deverá ser realizadas ações de conscientização 

junto aos proprietários a respeito de técnicas conservacionistas do solo, considerando se 

tratar de uma área com alta suscetibilidade à deflagração de processos erosivos. 

 Para os usos agropecuários, quando extremamente necessário, deverão ser realizados 

com planejamento e aplicação maciça de técnicas conservacionistas, voltadas 

principalmente a prevenção das erosões laminares e lineares. Certos usos agropecuários 

podem vir a demandar o uso considerável de adubos e outros insumos, com o objetivo de 

melhorar a acidez, quantidade de bases e saturação por alumínio.  

 Revegetação com espécies nativas, ou cobertura vegetal, que diminua os riscos de 

instalação de processos erosivos, tais como silvicultura, uso de gramíneas ou culturas 

temporárias com características de proteção do solo. 

 Por serem áreas com fragilidade a processos erosivos, localizados no entorno de cursos 

d’água, recomenda-se que após o processo de revegetação, sejam estabelecidos 

corredores ecológicos, conforme proposta apresentada por este plano de manejo; 

 Todas as restrições e recomendações direcionadas à Área de Restrição ao Uso da Terra 

deverão ser prioritárias quando sobrepostas às outras zonas e áreas, desde que a 

legislação ambiental não tenha usos ou condições mais restritivas, como no caso das 

Áreas de Preservação Permanente (APP). 
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3. Programas  

Como já mencionado o processo de elaboração do Plano de Manejo de uma Unidade de 

Conservação é composto por diversas etapas, dentre elas o Planejamento, que tem por 

objetivo definir o Zoneamento da UC, determinando setores, conforme suas características, 

fragilidades, perfil e potencial, direcionando-os de forma equilibrada e fundamentada aos 

diferentes graus de intervenção humana e à proteção dos recursos naturais. 

Os resultados da etapa de Planejamento visam dispor uma série de orientações e medidas 

para que sejam cumpridos os objetivos de criação da APA Vargem Limpa – Campo Novo.  

De acordo com o Artigo 3º da Lei Municipal n° 4.605, de 27 de novembro de 2000, que 

denomina e regulamenta os usos na Área de Proteção Ambiental Municipal Vargem Limpa - 

Campo Novo, os objetivos de criação da UC são: 

I - Conservar os ecossistemas e a biodiversidade existente na APA; 

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

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

IV - Desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade ambiental existente, 

impedindo ações degradadoras.  

Nesse sentido e em alinhamento aos objetivos da UC, de modo a organizar e direcionar as 

proposições apresentadas na etapa de Planejamento, são sugeridos Programas que devem 

ser executados ao longo da implementação do Plano de Manejo.   

Os Programas elaborados para o Plano de Manejo da APA Vargem Limpa-Campo Novo são 

estruturados por atividades afins e visam atender à complexidade de aspectos que envolvem 

o tratamento das questões ambientais existentes no território da APA (Ibama, 2001). 

3.1. Programa de Gestão da APA Vargem Limpa – Campo Novo 

Objetivos: estruturar e acompanhar as atividades relacionadas à gestão da APA Vargem 

Limpa – Campo Novo, bem como, àquelas que visam garantir a conservação e a preservação 

dos recursos naturais. O Programa de Gestão da APA também deverá promover o 

encaminhamento e/ou resoluções dos conflitos socioambientais existentes ou futuros da UC. 

Principais Atividades: 

 Estabelecimento da estrutura de gestão da UC – Organização do Conselho Gestor; 

 Definir, em comum acordo entre seus membros, atividades e funções para os 

componentes do Conselho Gestor; 

 Estabelecer Regimento Interno do Conselho Gestor, incluindo a formalização das 

atribuições, cargos, periodicidade de reuniões, dentre outros.  
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 Caso necessário criar comissões internas para tratar de assuntos específicos, como 

Regularização Fundiária, Conservação dos Solos e Recursos Hídricos, Recuperação 

de APPs, Educação Ambiental, dentre outros, conforme demanda. 

 Buscar mecanismos e recursos para a implementação do Plano de Manejo e de suas 

atividades. 

 Definição das atividades a serem realizadas ou acompanhadas pelo Conselho Gestor, 

tais como: 

 Apoio à implantação dos programas, incluindo atividades, equipe, cronograma, 

periodicidade e custos associados;  

 Acompanhamento da efetivação do manejo proposto, incluindo mecanismos de 

avaliação da efetividade das ações propostas;  

 Promoção de articulação interinstitucional para execução do Plano de Manejo;  

 Estabelecimento de convênios com faculdades e universidades da região para a 

elaboração e criação de programas de pesquisa, estudo e atividades objetivando a 

conservação dos recursos naturais da APA. 

 Elaboração de Estratégias de Captação de Recursos: 

 Articular a criação de um fundo para o desenvolvimento das ações de recuperação, 

aquisição de áreas de interesse e controle ambiental na APA. 

 Sugerir políticas públicas voltadas a captação de recursos e oportunidade de crédito, 

doação e investimentos na APA. 

 

Responsáveis pela execução: compete a SEMMA juntamente com o Conselho Gestor da 

APA Vargem Limpa – Campo Novo a gestão ambiental da área, executando programas, 

planos, projetos e ações com vistas ao atendimento de seus objetivos e funções, por meio de 

recursos municipais, convênios, doações e outorga onerosa ambiental. 

Zonas Aplicáveis: Todas 

Programas Relacionados: Todos. 

3.2. Programa de Comunicação Social  

Objetivos: Informar e divulgar junto a comunidade local e regional os objetivos e funções da 

APA Vargem Limpa – Campo Novo, bem como, destacar os aspectos relevantes da sua 

biodiversidade, os instrumentos legais que disciplinam o uso do solo e dos recursos naturais 

dentro de seus limites, além de fomentar a participação da comunidade no processo de 

gestão da Unidade. 

Principais atividades:  

 Identificação do Público-alvo das ações do Programa, tais como: 

 moradores e trabalhadores da APA, alunos da rede pública municipal, órgãos do 

poder público municipal e estadual e outros entres que possuam relação direta ou 

indireta com a UC, tendo como ponto de partida a Matriz de Partes Interessadas 

deste Plano de Manejo 
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 Elaboração e divulgação de material informativo sobre a APA – focado nos seus objetivos 

e funções (cartilhas, site, apresentações etc.); 

 Coleta e divulgação de informações sobre a APA e seu entorno, bem como os estudos, 

pesquisas e atividades executadas em seu território, envolvendo o setor acadêmico e 

jornalístico, além de profissionais das áreas da ecologia, biologia, meio ambiente etc. que 

atuem ou tenham atuado na UC; 

 

Responsáveis pela execução: compete, principalmente, ao gestor da APA o 

estabelecimento de mecanismos de comunicação com a população local, com forma de 

divulgar a importância de conservar os recursos naturais da Unidade e auxiliar no 

desenvolvimento de atividades antrópicas na área, devendo consultar o Conselho Gestor 

sempre que necessário. 

Zonas Aplicáveis: Todas 

Programas Relacionados: Todos 

3.3. Programa de Educação Ambiental  

Objetivos: Promover a sensibilização das comunidades e dos atores envolvidos direta e 

indiretamente a respeito da importância da preservação e conservação dos recursos naturais 

da APA Vargem Limpa – Campo Novo, conciliando as atividades econômicas com a 

manutenção do meio ambiente saudável. 

Principais atividades: 

 Realização de ações que despertem nos entes o interesse na UC, informando seus 

objetivos e como eles podem contribuir para que estes sejam alcançados, enfatizando 

sua importância na proteção dos ecossistemas locais, a diversidade de fauna e flora.  

 Promoção junto a proprietários rurais ligados ao agronegócio ou serviços imobiliários das 

normas de manejo adotadas pela UC, enfatizando os direitos e deveres de todos, 

ressaltando a importância da obediência as normas e legislações relacionadas a 

conservação ambiental e a ocupação do solo. 

 Divulgação aos proprietários rurais de programas para a obtenção de recursos 

destinados a recuperação e conservação de áreas legalmente protegidas, tais como, 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), créditos de carbono, criação de Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), entre outros. 

 Capacitação a respeito 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. 

 Realização de palestras, oficinas e ações de esclarecimento de temas relacionados ao 

meio ambiente dentro da APA, tais como: 

 lançamento irregular de efluentes domésticos,  

 disposição inadequada de resíduos sólidos,  

 supressão irregular da vegetação nativa, principalmente nas APPs,  

 construções irregulares  
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 abertura de acessos sem autorização e estudos pertinentes,  

 caça predatória da fauna nativa. 

 Prevenção e combate a incêndios 

 

Responsáveis pela execução: gestor da unidade e/ou parcerias. 

Zonas Aplicáveis: Todas 

Programas Relacionados: Todos 

3.4. Programa de Proteção e Fiscalização 

Objetivos: identificar e coibir as atividades existentes dentro dos limites da APA e em seu 

entorno que podem vir a afetar a dinâmica da UC, evitando ou minimizando a degradação 

ambiental, em especial, nas áreas recobertas por vegetação nativa, bem como a instalação 

de projetos em desacordo com o Plano de Manejo e outras legislações vigentes. 

Visa também traçar orientações específicas para a APA Vargem Limpa – Campo novo no que 

se refere a rotina de fiscalização e proteção, por meio de ações integradas entre os órgãos 

responsáveis, promovendo a prevenção, fiscalização e controle. 

Principais Atividades: 

 Identificação das áreas de pressão. 

 Definição de prioridades de ação. 

 Implantação de rotina de fiscalização da APA.  

Responsáveis pela execução: Caberá ao gestor da Unidade (SEMMA) e sempre que 

necessário buscar parceria com outras secretarias, órgãos fiscalizadores e o Conselho 

Gestor.  

Zonas Aplicáveis: Todas 

Programas Relacionados: Comunicação Social, Educação Ambiental, Recuperação de 

Áreas Degradadas, Pesquisa e Monitoramento e Gestão. 

3.5. Programa de Controle das Espécies de Fauna Exótica 

Objetivos: Reduzir a presença de animais domésticos (cães, gatos, cavalos, porcos, 

galinhas, dentre outros), em estado de abandono, na área da UC e diminuir a frequência de 

ocorrência de espécies exóticas da fauna na APA. 

Principais Atividades: 

 Estabelecimento de cronograma de verificação da presença de fauna exótica (e invasora) 

em áreas protegidas 
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 Execução de captura, retirada, castração e adoção de animais domésticos em estado de 

abandono (especialmente cães, gatos, cavalos e porcos) da área da UC, nos fragmentos 

de vegetação nativa e APPs; 

 Execução periódica do controle da fauna exótica (e invasora) existente na APA. 

 Estabelecimento, no âmbito do Programa de Educação Ambiental, de ações de 

conscientização de residentes, visitantes e trabalhadores da APA a respeito do controle 

de animais doméstico, incentivando a castração e coibindo o abandono. 

 

Responsáveis pela execução: compete a SEMMA em parceria com o Centro de Controle de 

Zoonoses Municipal, ONGs e outros profissionais contratados ou cedidos pelo município, com 

apoio do Conselho Gestor da APA. 

Zonas Aplicáveis: Zona de Proteção Integral, Zona de Preservação e Zona de Conservação. 

Programas Relacionados: Comunicação Social, Educação Ambiental, Recuperação de 

Áreas Degradadas e Gestão. 

3.6. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas  

Objetivos: promover ações de recuperação de áreas degradadas dentro dos limites da UC, 

com ênfase nas Áreas de Preservação Permanente (APP) que se encontram, atualmente, 

desprovidas de cobertura vegetal e áreas em que se encontram instalados processos 

erosivos e de assoreamento. 

Principais Atividades: 

 Confirmação em campo das áreas degradadas identificadas pelo Plano de Manejo, tendo 

por base os mapeamentos executados, especialmente os mapas de Cobertura Vegetal, 

Pressões Exercidas sobre o Solo, Pressões Exercidas sobre a Vegetação e Riscos e 

Capacidade de Uso da Terra. 

 Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da APA Vargem Limpa – 

Campo Novo. 

 Realização de atividades de conscientização (reuniões, oficinas, palestra) 

 Identificação e monitoramento de atividades potenciais que deflaguem ou maximizem a 

degradação dos solos (voçorocas, assoreamentos, erosões, lixiviação, dentre outros); 

 Promoção de ações para o restabelecimento da mata ciliar, por meio da adoção da 

prática de resiliência local do ambiente 

 Promoção de ações voltadas a recuperação e conservação de nascentes 

 Plantio de espécies nativas em áreas degradadas ou em solo exposto sem uso definido, 

a fim de reduzir e controlar os processos erosivos, em parceria com proprietários e 

entidades públicas e privadas; 

 Recuperação de corredores ecológicos 

 

Responsáveis pela execução: O órgão gestor em parceria com os proprietários locais, 

universidades, ONGs e Conselho Gestor.  

Zonas Aplicáveis: Todas 
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Programas Relacionados: Comunicação Social, Educação Ambiental, Proteção e 

Fiscalização, Pesquisa e Monitoramento, Regularização Fundiária e Gestão. 

3.7. Programa de Pesquisa e Monitoramento 

Objetivos: fomentar a realização de estudos ambientais e de pesquisa, a fim de aprofundar o 

conhecimento da biodiversidade existente na APA Vargem Limpa – Campo Novo, em 

especial a vegetação nativa, característica do Cerradão e as espécies de fauna endêmicas e 

ameaças ou em risco de extinção, bem como, subsidiar a tomada de decisões sobre novas 

ações de conservação do ambiente. Também poderão estar voltadas à pesquisa de caráter 

histórico e sociocultural, uma vez que notadamente o território da APA comporta patrimônio 

histórico cultural oficialmente reconhecido (Instituto Lauro de Souza Lima). 

É também objetivo do Programa o monitoramento da eficácia das medidas de manejo 

executadas por meio do reflexo nas condições da fauna e flora locais, tendo como linha de 

base os resultados apresentados pelo diagnóstico deste Plano de Manejo.   

O programa objetiva também a apresentação das principais linhas de pesquisa e 

monitoramento necessárias para a gestão da UC, sem, porém, esgotá-los, visto que por ser 

um território em que ocorrem diversas dinâmicas, novas linhas de pesquisa e ações de 

monitoramento podem vir a ser identificados e incluídos.  

Principais Atividades:  

 Estabelecimento de Banco de Dados da UC, que deverá servir como linha de base para o 

monitoramento da efetividade dos programas e ações de manejo previstas para este 

Plano de Manejo, contemplando minimamente: 

 Arquivos de dados geoespaciais (mapas, vetores, imagens) organizados em 

ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

 Estudos e pesquisas, divididos por linhas temáticas (fauna, flora, manejo de solos, 

recursos hídricos, ocupação do solo, etc)  

 Legislação Pertinente (ambiental, urbanística, dentre outros) 

 Empreendimentos diversos em operação na APA 

 Processos de Licenciamento Ambiental 

 Processos judiciais com impacto nos objetivos de manejo da APA 

 Registro das atividades de Fiscalização e Monitoramento 

 Registros de Capacitações, Cursos e outros materiais didáticos de apoio a atuação 

do Conselho Gestor 

 Outros temas podem ser acrescentados conforme identificada sua necessidade ao 

longo da execução dos Programas  

 Estabelecimento e/ou ampliação de acordos e convênios com instituições de pesquisa, 

especialmente aquelas já presentes em Bauru e/ou que desenvolvam pesquisas e 

monitoramentos ambientais na região, visando a retroalimentação dessas iniciativas. 
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 Adoção de medidas de divulgação dos resultados das pesquisas em desenvolvimento na 

APA, integrada as ações previstas nos programas de educação ambiental e comunicação 

social 

 Promoção de parcerias para realização de workshops com pesquisadores ou instituições 

de pesquisa, no intuito de capacitar os membros do Conselho Gestor a respeito de 

pesquisas concluídas ou em andamento. 

 Obtenção de recursos financeiros externos para a execução dos projetos; 

 Captação de recursos para a publicação dos resultados das pesquisas; 

 

Responsáveis pela execução: compete ao órgão gestor, estimular que as ações deste 

programa sejam executadas pelas universidades, especialistas da área ambiental e 

acadêmicos. 

Zonas Aplicáveis: Todas 

Programas Relacionados: Gestão, Educação Ambiental, Proteção e Fiscalização, 

Recuperação de Áreas Degradadas e Controle das Espécies de Fauna Exótica. 

3.8. Programa de Regularização Fundiária 

Objetivos: dar solução ou encaminhamento a ocupações irregulares identificadas no território 

da APA Vargem Limpa – Campo Novo, especificamente os núcleos informais existentes, bem 

como, monitorar e fiscalizar eventuais novas ocorrências de conflito de uso e ocupação do 

solo da UC. 

Principais Atividades:  

 Acompanhar, junto ao departamento jurídico e, caso necessário, ministério público no 

município, processo de regularização fundiária nas áreas passiveis de regularização, em 

acordo com o proposto por este Plano de Manejo. 

 Promover, junto ao departamento jurídico e, caso necessário, ministério público no 

município, ações relacionadas a desafetação e recuperação de áreas que não sejam 

passiveis de regularização. 

 Identificar novos imóveis ou empreendimentos que não estejam regulares quanto às 

questões fundiárias; 

 Identificar novos núcleos urbanos ou rurais que estejam classificados como informais e 

que necessitem regularizar a propriedade. 

 

Responsáveis pela execução: compete a Prefeitura de Bauru, especialmente as Secretarias 

Municipais de Negócios Jurídicos, Planejamento (SEPLAN), Agricultura e Abastecimento 

(SAGRA) e Meio Ambiente (SEMMA), promover, acompanhar e fiscalizar a regularização 

fundiária dos núcleos informais existentes na APA Vargem Limpa – Campo Novo. 

Zonas Aplicáveis: Toda a APA (fiscalização) e Núcleos Informais (ações imediatas). 
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3.9. Cronograma Físico Financeiro dos Programas 

Conforme solicitado pelo Termo de Referência, apresenta-se na Tabela 3-1 o cronograma 

físico financeiro com estimativas de custos, para a execução dos Programas sugeridos por 

este Plano de Manejo. 

O cronograma é apresentado considerando um período de 10 anos, prazo estimado para 

revisão do Plano de Manejo. Vale ressaltar que quando da efetiva elaboração dos programas, 

os prazos e valores estimados a seguir devem ser atualizados, conforme realidade atual. 

No cronograma físico financeiro, são apresentadas apenas as ações que demandam 

contratações, aquisições de equipamentos e materiais e despesas diversas, não são 

contempladas horas técnicas para o desenvolvimento de quaisquer programas. 

Os custos estimados podem sem reduzidos caso sejam firmadas parcerias com instituições 

públicas e privadas que assumam parte das atividades propostas. 

Quanto as possíveis fontes de financiamento para implantação do Plano de Manejo, também 

solicitadas pelo Termo de Referência, tomou-se por base o proposto pelo Plano de Manejo 

da APA Rio Batalha (STCP, 2019), que indica uma série de possíveis fontes classificadas por 

categorias, quais sejam: 

 Receitas Efetivas: 

 Orçamento Municipal, 

 Compensação Ambiental, 

 Cogestão, 

 Outros: concessão de serviços, doação, pagamento de royalties e conversão de 

Multas 

 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) 

 Receitas Colaboradoras: 

 ICMS Ecológico, 

 Fundo de Direitos Difusos (FDD) 

 Fundos de Investimentos de Associações de Produtores com atuação local. 

Vale destacar que em geral, repasses de recursos entre entes federados, são realizados por 

intermédio de convênios assinados entre as partes. Para os convênios a nível federal, o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão possui o Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse – SINCOV. É através deste sistema que são 
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administradas as transferências voluntárias de recursos da União para os entes da 

federação. 

De modo geral, os convênios para repasse de recursos são realizados em quatro etapas: 

Proposição, Formalização, Execução e Prestação de Contas. 

A proposição é realizada através de projetos, é essencial a elaboração com qualidade 

técnica, pois a não aprovação do projeto pode acarretar a negação do convênio. Na 

formalização é verificada a regularidade do município em relação as contas públicas e outras 

exigências. A execução deve ser realizada de acordo com o Plano de Trabalho e às normas 

legais aplicáveis. Por fim, deverá ser feita a prestação de contas à sociedade e ao órgão 

responsável pelo convênio. 
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Tabela 3-1 - Cronograma Físico Financeiro dos Programas  

Programa/Custos 

Cronograma Físico-Financeiro (Anos/R$) Total PM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  R$ 362.000,00  

Programa de Gestão da APA Vargem Limpa – Campo Novo                     
R$       

30.000,00 

Aquisição de Equipamentos e Materiais de Apoio 
R$       

4.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$         

20.000,00 

Deslocamentos e outras despesas 
R$       

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$         

10.000,00 

Programa de Comunicação Social  
 

R$         
31.500,00 

Confecção de Material de Divulgação e Comunicação 
R$       

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$     

3.000,00 
R$         

30.000,00 

Execução de Atividades de Divulgação 
R$       

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$           

1.500,00 

Programa de Educação Ambiental 
          

R$         
70.000,00 

Contratação de Consultoria para Elaboração de Programa de 
Educação Ambiental 

R$    
25.000,00 

- - - - - - - - - R$         
25.000,00 

Contratação de Consultoria para Implantação das ações previstas no 
Programa 

- 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$     

5.000,00 
R$         

45.000,00 

Programa de Proteção e Fiscalização 
          

R$         
20.000,00 

Despesas com atividades de monitoramento e fiscalização 
R$       

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

2.000,00 
R$         

20.000,00 

Programa de Controle das Espécies de Fauna Exótica 
          

R$         
41.000,00 

Contratação de Consultoria para Elaboração do Programa 
R$    

18.000,00 
- - - - - - - - - R$         

18.000,00 

Execução Inicial do Programa  
R$       

6.000,00 
R$     

6.000,00 
- - - - - - - - R$         

12.000,00 

Execução periódica de vistorias e capturas 
R$       

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

2.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$     

1.000,00 
R$         

11.000,00 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
          

R$         
42.500,00 

Contratação de Consultoria para elaboração do Programa 
R$    

25.000,00 
- - - - - - - - - R$         

25.000,00 

Despesas com atividades de campo periódicas 
R$       

4.000,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$     

1.500,00 
R$         

17.500,00 

Programa de Pesquisa e Monitoramento 
          

R$       
127.000,00 

Contratação de Consultoria para elaboração e implantação de Banco 
de Dados 

R$    
60.000,00 

- - - - - - - - - R$         
60.000,00 

Manutenção do Banco de Dados (consultoria especializada) - 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$     

8.000,00 
R$         

72.000,00 
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Programa/Custos 

Cronograma Físico-Financeiro (Anos/R$) Total PM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  R$ 362.000,00  

Realização de Oficinas e Workshops  
R$          

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$         

500,00 
R$           

5.000,00 

Programa de Regularização Fundiária 
           

Não há custos associados, as atividades de monitoramento e 
fiscalização podem ser executadas em conjunto com o programa de 
Proteção e Fiscalização 

R$                    
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                  
- 

R$                        
- 
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