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DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório tem por finalidade detalhar o “Diagnóstico do Setor de 

Esgotamento Sanitário”, parte integrante do PMSB – PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP, objeto do Contrato No 

35/2016 firmado entre o DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de 

Bauru/SP e a Empresa AMPLA Consultoria e Planejamento Ltda EPP. 

 

A fase de diagnósticos do PMSB compreende, conforme previsto no Termo de 

Referência, ao Produto 3: Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de 

Saneamento Básico, para os sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana e Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais. 

 

Para facilitar a análise dos diagnósticos pela unidade competente da Contratante, a 

Consultoria AMPLA está entregando os diagnósticos de forma individual, por setor, 

assim caracterizados: 

 

TOMO I: Caracterização Geral do Município; 

TOMO II: Sistema de Abastecimento de Água; 

TOMO III: Sistema de Esgotamento Sanitário; 

TOMO IV: Sistema de Manejo dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana; e 

TOMO V: Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais. 

 

Este item do Plano Municipal de Saneamento Básico aborda o levantamento e 

diagnóstico da situação atual do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

existentes no município de Bauru – SP.  

 

Para melhor compreensão do desenvolvimento do presente trabalho, apresentam-se 

de forma inicial os aspectos gerais envolvidos, de forma a sintetizar a terminologia e 

os conceitos referentes à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas utilizados.  
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2. ASPECTOS GERAIS 
 

De acordo com a Lei N° 11.445/07 e alteração dada pela Lei N° 13.308/2016 define-

se como “drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 

das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”. 

 

No presente trabalho será adotado o termo “Drenagem” substituindo “Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas” na designação das instalações destinadas ao 

escoamento do excesso de água e também na designação do conjunto de todas as 

medidas a serem tomadas que visem à atenuação dos riscos e dos prejuízos 

decorrentes de inundações, aos quais a sociedade está sujeita. 

 

Existe uma distinção conceitual entre os termos enchente e inundação. A diferença 

fundamental é que o primeiro termo refere-se a uma ocorrência natural, que 

normalmente não afeta diretamente a população, tendo em vista sua ciclicidade. 

Trata-se do aumento temporário do nível da água no canal de drenagem devido ao 

aumento de vazão, contudo sem a ocorrência do transbordamento do rio, atingindo 

apenas as áreas ribeirinhas, ou seja, as áreas de inundação natural. Os problemas 

que possam ocorrer devido às enchentes são decorrentes da ocupação inadequada 

das áreas de risco.  

 

Já as inundações são decorrentes da urbanização e das modificações no uso do 

solo e podem provocar danos de grandes proporções. 

 

Outra classificação é apresentada pela publicação “Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais”, (2011), entre inundações bruscas e alagamentos e inundações graduais.  

 

Inundações bruscas, enxurradas e alagamentos são eventos de desastres naturais 

com o incremento das precipitações concentradas em locais de relevo acidentado ou 

mesmo plano caracterizando-se por rápidas e violentas elevações dos níveis de 
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águas as quais escoam com rapidez e intensidade. Os alagamentos caracterizam-se 

pelas águas acumuladas no leito de ruas e nos perímetros urbanos decorrentes de 

fortes precipitações pluviométricas em municípios com sistema de escoamento 

pluvial deficientes podendo ou não ter relação com esses eventos fluviais.  

 

As inundações graduais ou enchentes estão relacionadas ao incremento das 

precipitações hídricas e com as inundações. É o transbordamento dos rios atingindo 

a planície de inundação. Quando as inundações graduais extravasam a cota máxima 

do canal passam a ser chamadas de inundações podendo atingir moradias 

construídas próximas às margens.  

 

2.1. SISTEMA DE DRENAGEM  

 

O sistema de drenagem constitui-se em um conjunto de melhoramentos públicos 

existentes em uma área urbana, sendo basicamente as instalações destinadas a 

escoar o excesso de água das chuvas, compreendendo também as medidas a 

serem tomadas para atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de 

inundações. 

 

Pode-se exemplificar o processo da drenagem urbana da seguinte forma: as 

torrentes originadas pela precipitação direta sobre as vias públicas desembocam nos 

bueiros situados nas sarjetas. Estas torrentes (somadas à água da rede pública 

proveniente dos coletores localizados nos pátios e das calhas situadas nos topos 

das edificações) são escoadas pelas tubulações que alimentam os condutos 

secundários, a partir do qual atingem o fundo do vale, onde o escoamento é 

topograficamente bem definido, mesmo que não haja um curso d’água perene.  

 

O escoamento no fundo do vale é o que determina o chamado sistema de 

macrodrenagem. O sistema responsável pela captação da água pluvial e sua 

condução até o sistema de macrodrenagem é denominado sistema de 

microdrenagem. 
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De maneira geral, as águas decorrentes da chuva (coletadas nas vias públicas por 

meio de bocas-de-lobo e descarregadas em condutos subterrâneos) são lançadas 

em cursos d’água naturais, no oceano, em lagos ou, no caso de solos bastante 

permeáveis, esparramadas sobre o terreno por onde infiltram no subsolo.  

 

A escolha do destino das águas pluviais deve ser feita segundo critérios éticos, 

técnicos e econômicos, após análise cuidadosa das opções existentes considerando 

as peculiaridades de cada região e município. 

  

Recomenda-se que o sistema de drenagem seja tal que o percurso da água entre 

sua origem e seu destino seja o mínimo possível. Além disso, é conveniente que 

esta água seja escoada por gravidade, contudo em baixas velocidades para evitar 

problemas secundários como a erosão do solo.  

 

2.1.1. Microdrenagem 
 

Microdrenagem é a parte integrante da drenagem urbana formada pela rede de 

coletores, o seja o conjunto de canalizações e dispositivos que assegura o 

transporte das águas pluviais desde os dispositivos de coleta até um ponto de 

lançamento no sistema de macrodrenagem. Alguns dispositivos e componentes são: 

 

Meio-fio: blocos de concreto ou rocha, situados entre a via pública e o passeio, com 

a face superior nivelada com o passeio formando uma faixa paralela ao eixo da via e 

face inferior nivelada com a face lateral da via formando um desnível. 

 

Sarjetas: localizadas às margens das vias públicas, encontro da lateral da via com a 

face inferior do meio-fio, formando uma calha, a qual coleta e conduz as águas 

pluviais oriundas dos terrenos, passeios e ruas.  

 

Boca-de-lobo: dispositivos de captação, colocados em pontos devidamente 

planejados no sistema, para coletarem as águas pluviais oriundas das sarjetas.  
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Poço de visita: dispositivos colocados em pontos convenientes do sistema, para 

permitir sua manutenção e acesso ao sistema.  

 

Galerias: canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais oriundas das 

ligações privadas e das bocas-de-lobo. 

 

Condutos forçados e estações de bombeamento: dispositivos utilizados quando 

não há condições de escoamento por gravidade para a retirada da água de um canal 

de drenagem ou galeria. 

 

Sarjetões: formados pela própria pavimentação nos cruzamentos das vias públicas, 

formando calhas que servem para orientar o fluxo das águas que escoam pelas 

sarjetas. 

 

Tubulação de drenagem: tubos, em geral de concreto, mas podem ser de diversos 

outros materiais, com diâmetros variáveis a partir de 200 mm, utilizados para 

conduzirem as águas pluviais coletadas pelas sarjetas e bocas-de-lobo. 

 

2.1.2. Macrodrenagem 
 

Macrodrenagem é a forma de condução das águas pluviais provenientes dos 

sistemas de microdrenagem coletadas a partir do excesso escoado superficialmente 

pela infraestrutura urbana (sarjetas, boca-de-lobo, etc.). Em geral, a macrodrenagem 

é definida pelos canais naturais ou artificiais de escoamento do excesso de água da 

chuva.  

 

Várias soluções de engenharia podem ser adotadas nos sistemas macrodrenagem, 

tais como construção de reservatórios de detenção, canais, galerias, canalizações, 

estações elevatórias de bombeamento, sistemas de comportas, etc. Em geral, são 

obras onerosas e exigem grandes recursos financeiros, os quais podem inviabilizar 

os projetos.  
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Entretanto, ao longo do tempo, o conceito de drenagem urbana evoluiu sendo que, 

atualmente, entende-se que a melhor solução é investir na microdrenagem para 

garantir que as obras necessárias em macrodrenagem sejam minimizadas, de forma 

a retardar o escoamento superficial, diminuir as velocidades de escoamento e evitar 

a transferência da água em excesso à jusante.  

 

 

2.2. MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Quando o desenvolvimento do espaço urbano não é planejado e ocorre de maneira 

desordenada e intensificado pode haver a ocorrência de inundações em função da 

inexistência ou ineficiência dos sistemas de drenagem. As medidas de prevenção 

visam minimizar os danos causados pelas inundações e são classificados de acordo 

com sua natureza em medidas estruturais e não estruturais. 

 

As medidas estruturais correspondem às obras que podem ser implantadas visando 

à correção e/ou prevenção das inundações. Já as medidas não estruturais são 

aquelas que podem reduzir os danos provocados por inundações através da 

“convivência” com o ciclo do rio com a implantação de programas, normas, 

regulamentos e sistemas de alerta que tenham por objetivo conscientizar e dar 

diretrizes à população sobre os usos e ocupações do solo, manutenção dos 

dispositivos de drenagem e, de forma geral, organizar o espaço do município. Em 

geral as medidas não estruturais são concebidas em nível de bacias hidrográficas. 

 

2.2.1. Medidas Estruturais 
 

As medidas estruturais compreendem a execução de obras de engenharia que se 

caracterizam como medidas intensivas e extensivas. As medidas intensivas, de 

acordo com seu objetivo podem ser basicamente de quatro tipos: de aceleração de 

escoamento (canalização e obras correlatas), de retardamento do fluxo 

(reservatório, bacias de detenção/ retenção, restauração de calhas naturais), desvio 

de escoamento (túneis de derivação e canais de desvio) e por fim, as que englobem 

a introdução de ações individuais visando tornar as edificações à prova de 
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enchentes. Já as medidas extensivas correspondem aos pequenos 

armazenamentos disseminados na bacia, à recomposição de cobertura vegetal e ao 

controle de erosão do solo, ao longo da bacia de drenagem. 

 

2.2.2. Medidas Não Estruturais 
 

As medidas não estruturais procuram disciplinar a ocupação territorial de forma a 

planejar, organizar e minimizar os impactos ocasionados pela ocorrência de 

inundações. Desta forma, visam diminuir os efeitos negativos da urbanização sobre 

a ocupação do solo e sobre o regime dos rios. As ações não estruturais podem ser 

eficazes e ter custos mais baixos com horizontes mais longos de atuação, pois 

visam o planejamento. Em geral, baseiam as diretrizes dos planos diretores 

municipais.  

 

Estas medidas podem ser preventivas ou corretivas, sendo as preventivas: 

regulamentação do uso e ocupação do solo, preservação das áreas ribeirinhas, 

manutenção da zona de mata ciliar e de enchente natural, manutenção de áreas 

verdes no espaço urbano, criação de programas de educação e conscientização 

ambiental, sistemas de alertas para inundações, controle e manutenção dos 

sistemas de água e esgotos, zoneamento e ordenação do espaço urbano, 

concepção de diretrizes e legislação normativa no tema, entre outros. As corretivas 

podem ser, por exemplo, a desocupação das áreas de risco de inundações, ajustes 

de conduta e de ocupação gradativa do espaço urbano, legislação aplicável, entre 

outras.  

 

Outras medidas são também classificadas entre as não-estruturais como a adoção 

de medidas de tratamento das águas de drenagem visando a não poluição dos 

corpos receptores destas águas drenadas e, também promover o reuso das águas 

pluviais. O Quadro 1 exemplifica as medidas não estruturais e mostra as categorias 

em que podem se enquadrar. 
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 Quadro 1: Categorias das Medidas Não Estruturais. 
Principais Categorias Medidas Não Estruturais 

Educação Pública � Educação Pública e disseminação do 
conhecimento. 

Planejamento e Manejo da Água 

� Equipe técnica capacitada; 
� Superfícies com vegetação; 
� Arborização urbana; 
� Áreas impermeáveis desconectadas; 
� Telhados verdes; 
� Urbanização de pequeno impacto. 

Manutenção dos dispositivos de infiltração nas 
vias 

� Varrição de ruas; 
� Coleta de resíduos sólidos; 
� Limpeza dos sistemas de infiltração; 
� Manutenção das vias e dos dispositivos; 
� Manutenção dos canais de cursos de 

água. 

Controle de conexão ilegal de esgoto 

� Medidas de prevenção contra conexão 
ilegal. 

� Fiscalização: detecção, retirada e multa; 
� Controle do sistema de coleta de esgotos 

e tanques sépticos; 

Reuso da Água Pluvial 
� Jardinagem e lavagem de veículos; 
� Sistema Predial; 
� Fontes e lagos, parques municipais.  

Fonte: Adaptado do Livro PROSAB – Manejo de Águas Pluviais Urbanas (2009). 

 
A expansão das áreas urbanas, caracterizada principalmente pela 

impermeabilização da bacia, provoca a diminuição da capacidade de infiltração e, 

consequentemente, o aumento do escoamento superficial, fator de grande influência 

no incremento de inundações no meio urbano. O Quadro 2 apresenta algumas 

causas e efeitos da urbanização sobre as inundações urbanas. 

 
 Quadro 2: Principais causas e efeitos da urbanização sobre as inundações urbanas. 

Causas Efeitos 
Impermeabilização Maiores picos de vazões 

Redes de drenagem Maiores picos a jusante 

Resíduos Sólidos Urbanos Entupimento de galerias e degradação da 
qualidade das águas. 

Redes de esgotos sanitários deficientes Degradação da qualidade das águas e doenças 
de veiculação hídrica 

Desmatamento e desenvolvimento indisciplinado Maiores picos e volumes; maior erosão e 
assoreamento. 

Ocupação das várzeas e fundos de vale Maiores picos de vazão, maiores prejuízos e 
doenças de veiculação hídrica.  

Fonte: adaptado da publicação: “Orientações Básicas para Drenagem Urbana”. Fundação 
Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais – FEAM, 2006.  
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Percebe-se que os sistemas tradicionais de drenagem são pouco flexíveis e 

adaptáveis as mudanças que rapidamente ocorrem nas cidades, frequentes aos 

processos intensos de urbanização. Revelam-se onerosos e de rápida 

obsolescência, requerendo pesados investimentos do setor público em 

reconstrução, em particular quando se trata de novas intervenções em espaços já 

construídos. Esse tipo de intervenção, muitas vezes feito em caráter de emergência, 

após a ocorrência de eventos graves de inundação, tende a conduzir ao emprego de 

soluções localizadas e parciais, adotadas a partir de estudos de diagnóstico e de 

alternativas elaborados de forma apressada e simplista. 

 

A partir dos anos de 1970, uma abordagem alternativa para tratar a questão da 

urbanização sobre a drenagem urbana vem sendo desenvolvida, notando-se um 

maior acúmulo de experiências em alguns países da Europa, na América do Norte, 

na Austrália e no Japão. Trata-se do conceito de tecnologias alternativas ou 

compensatórias de drenagem pluvial. O termo compensatório faz referência ao 

propósito central de tais técnicas de procurar compensar ou minorar os impactos da 

urbanização sobre o ciclo hidrológico.  

Inicialmente, essas soluções focaram-se no controle de escoamentos por meio de 

estruturas de armazenamento de águas pluviais, resultando no amortecimento das 

cheias ou na infiltração de águas pluviais, promovendo a redução dos volumes de 

escoamento superficial, ou ainda soluções combinadas de armazenamento e de 

infiltração. A experiência adquirida com o tempo na aplicação dessas técnicas 

permitiu constatar seu desempenho também na redução da poluição difusa de 

origem pluvial. 

 

Na atualidade, existe uma grande diversidade de técnicas compensatórias em 

drenagem pluvial. Em grande parte, essas técnicas centram-se em processos de 

armazenamento e de infiltração de águas pluviais no ambiente urbano. Porém, há 

também soluções que promovem a intercepção e a evapotranspiração, como os 

telhados ou coberturas verdes, e o manejo de áreas verdes, com o foco na redução 

de escoamentos de origem pluvial (Adaptado de PROSAB 5 – Tema 4 – Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas – 2009).  
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3. LEGISLAÇÃO EXISTENTE 
 

No presente tópico são abordadas algumas das principais legislações existentes na 

esfera nacional, estadual e municipal de interesse com foco especial a drenagem 

urbana e manejo das águas pluviais.  

 

� LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 

 

A Lei Federal Nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis Nº.  6.766 de 19 de dezembro de 1979, Nº 

8.036 de 11 de maio de 1990, Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Nº 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei Nº 6.528 de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências. 

 

� LEI FEDERAL Nº 12.727/2012 

 

A Lei Federal n° 12.727, de 17 de outubro de 2012, alterou a Lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; alterou as Leis nºs 

6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 

de dezembro de 2006; e revogou as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória nº 2.166- 67, de 24 de agosto de 

2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

� LEI FEDERAL N° 6.938/1981. 

 

Lei Federal que dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação e outras providências. De 31 de agosto de 

1981.  
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� LEI FEDERAL Nº 9.433/1997 

 

A Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e  criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

 

� LEI FEDERAL N° 9.795/1999. 

 

Essa Lei Federal dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Politica Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. De 27 de abril de 1999.  

 

� LEI FEDERAL N° 10.257/2001. 

 

Lei Federal que regulamenta os Art. 182° e 183° da Constituição Federal, 

estabelecendo diretrizes gerais da Politica Urbana e outras providências, de 10 de 

julho de 2001.  

 

� LEI FEDERAL N° 6.766/1979. 

 

Lei Federal que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. 

 

� LEI ESTADUAL N° 7.750/1992. 

 

Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências.  

 

� LEI ESTADUAL N° 10.107/1968. 

 

Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico e dá outras 

providências.  
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� LEI ESTADUAL N° 10.763/2001. 

 

Dispõe sobre medidas a serem adotadas na prevenção e combate a inundações.  

 

� LEI ESTADUAL N° 9.509/1997. 

 

Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. 

 

� DECRETO ESTADUAL N° 50.667/2006. 

 

Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.183/2005 que trata da cobrança pela 

utilização dos recursos hídricos do domínio do estado de São Paulo. 

� DECRETO ESTADUAL N° 46.842/2002. 

 

Regulamenta a Lei n° 11.160/2002 que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual 

de Prevenção e Controle da Poluição. 

 

� LEI ESTADUAL N° 10.773/2001. 

 

Declara Área de Proteção Ambiental a Bacia Hidrográfica do Rio Batalha. 

 

� LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAURU, de 5 de abril de 1990. 

 

� LEI MUNICIPAL N° 5.631/2008. 

 

Instituiu o Plano Diretor Participativo do Município de Bauru. 

 

� LEI MUNICIPAL N° 2.339/1982. 

 

Institui as Normas para Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo no município de 

Bauru.  
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� LEI MUNICIPAL N° 4.296/1998. 

 

Denomina e Regulamenta os usos na Área de Proteção Ambiental 1, a encosta do 

Rio Batalha. 

 

� LEI MUNICIPAL N° 4.605/2000. 

 

Denomina e regulamenta os usos na Área de Proteção Ambiental Municipal Vargem 

Limpa – Campo Novo. 

 

� LEI MUNICIPAL N° 4.704/2001. 

 

Denomina, amplia e regulamenta os usos na Área de Proteção Ambiental Municipal 

Água Parada, regulamentando o Art. 19, parágrafo único, inciso III da Lei n° 4.126 

de 1996. 

 

� LEI MUNICIPAL N° 6.110/2011. 

 

Cria o Programa Municipal de Uso Racional e Reuso de Água em Edificações e dá 

outras providências.  

 

� LEI MUNICIPAL N° 4.368/1999. 

 

Disciplina a Arborização do Município de Bauru. 

 

� LEI MUNICIPAL N° 5.889/2010. 

 

Estabelece a Política Municipal de Educação Ambiental do Município de Bauru. 

 

� LEI MUNICIPAL N° 3.601/1999. 

 

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Bauru.  
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� Resolução COMDEMA n°002/2002 

 

Determina Diretrizes Ambientais ao Parcelamento do Solo e para Construções em 

condomínios nas Bacias dos Córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha. 

 

� Resolução COMDEMA n° 003/2002 

 

Determina Diretrizes Ambientais ao Parcelamento do Solo e para Construções em 

condomínio nas bacias do Córrego Água do Sobrado e do Córrego da Grama.  

 

4. POLÍTICA MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA 
 

O Plano Diretor Participativo – PDP, estabelecido pela Lei Municipal n° 5.631/2008, 

define em seu Art. 160 algumas diretrizes para a Política Municipal de Drenagem.  

 

A Política Municipal de Drenagem pauta-se no princípio de equacionar a drenagem e 

a absorção de águas pluviais combinando elementos naturais e construídos, 

garantindo o equilíbrio entre a absorção, retenção e o escoamento de águas pluviais 

e diminuir o processo de impermeabilização do solo, através: 

 
I – do disciplinamento da ocupação das cabeceiras e 

várzeas das bacias do município, preservando as 

áreas de preservação permanente, em especial a 

vegetação existente e visando a sua recuperação.  

II – do controle rigoroso da ocupação dos fundos de 

vale e das áreas destinadas à implantação de 

reservatórios de contenção de águas pluviais 

previstas nos Planos de Macrodrenagem; 

III – da implantação de medidas não-estruturais de 

prevenção de inundações, tais como controle de 

erosão especialmente em movimentos de terra, 

controle de transporte e deposição de entulho e lixo, 

combate ao desmatamento, assentamentos 

clandestinos e a outros tipos de invasões nas áreas 

com interesse para drenagem; 
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IV – da definição de mecanismos de fomento para 

usos do solo compatíveis com áreas de interesse de 

drenagem, tais como parques lineares de fundo de 

vale, áreas de recreação e lazer, hortas comunitárias 

e manutenção da vegetação nativa.  

(Art. 160, PDP, 2008).  

 

Tal Política estabeleceu já no Plano Diretor algumas ações, as quais são 

apresentadas abaixo (Art. 161, PDP, 2008): 

 
I – recuperar as áreas erodidas através de um Plano 

Municipal de Monitoramento, controle e recuperação 

de erosões.  

II – implementar uma política municipal de uso e 

conservação de solo; 

III – dotar o município de uma rede de drenagem 

urbana com implementação de galerias pluviais e de 

bacias de regularização de vazão, combatendo a 

formação de enchentes, formação de erosões e 

assoreamento dos corpos d’água. 

IV – recuperar, de modo sustentável e revitalizar, as 

áreas de fundos de vale em especial as áreas de 

preservação permanente e transformá-los em 

Parques Urbanos Lineares.  

V – executar as obras estabelecidas no Plano Diretor 

de Macrodrenagem referentes ao Córrego das Flores 

(Av. das Nações Unidas), Água da Ressaca; Água da 

Forquilha, Água do Sobrado e Córrego da Grama.  

VI – dar continuidade ao Plano de Macrodrenagem 

nas bacias dos Córregos Água do Castelo, Água 

Comprida, Barreirinho e Vargem Limpa.  

VII – elaborar legislação que estabeleça o tipo de 

ocupação por bacia de drenagem, segundo 

orientações dos Planos Diretores de macro e 

microdrenagem, com exigências para execução pelo 

empreendedor de obras de contenção de águas 

pluviais para manter vazão de restrição; 
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VIII – que seja dada prioridade à recuperação de 

nascentes dos córregos Água comprida e Água do 

Sobrado; 

IX – implementar política para evitar erosões, 

inundações, assoreamentos contemplando estudos 

de geomorfologia no planejamento urbano; 

X – implantar sistema de retenção temporária de 

águas pluviais (barragens ou piscinões) associados 

aos parques lineares de fundos de vale; 

XI – desassorear, limpar e manter os cursos de água, 

canais e galerias do sistema de drenagem. 

XII – regulamentar os sistemas de retenção de águas 

pluviais (piscininhas e cisternas) nas áreas provadas 

e publicas controlando os lançamentos de modo a 

reduzir a sobrecarga no sistema de drenagem 

urbana; 

XIII – introduzir o critério de “impacto zero” em 

drenagem nos novos projetos de parcelamentos do 

solo e empreendimentos de grande porte, com 

grande área impermeabilizada; 

XIV – permitir a participação da iniciativa privada na 

implementação das ações propostas, desde que 

compatível com interesse público.  

XV – promover campanhas de esclarecimento público 

e participação das comunidades no planejamento, 

implantação e operação das ações contra 

inundações. 

XVI – adotar nos programas de pavimentação de vias 

locais e passeios de pedestres pisos drenantes e criar 

mecanismos legais para que as áreas descobertas 

sejam pavimentadas com pisos drenantes; 

XVII – criar unidades de conservação e áreas verdes 

nos fragmentos florestais existentes nas diversas 

bacias do município como forma de garantir áreas de 

permeabilidade e diminuição do escoamento 

superficial; 

XVIII – estimular os projetos que proponham o reuso 

de águas pluviais em prédios, condomínios e outras 

construções já existentes; 
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XIX – tornar obrigatório o reúso de águas pluviais em 

novas construções com área construída a partir de 

300 m², através de lei específica.  
 

A Política Municipal de Drenagem Urbana no âmbito do PDP ainda estabeleceu a 

reserva de áreas para estruturas de dispositivos de controle em drenagem urbana 

que contemplam barramentos e reservatórios no âmbito do município. Detalhamento 

sobre o assunto encontra-se apresentado no item Técnicas e Tecnologias Adotadas 

no presente diagnóstico.  

 

Quanto à política municipal de drenagem urbana, observa-se que, mesmo havendo 

algumas diretrizes no PDP (2008), faltam regulamentações necessárias para 

desenvolvimento das ações, programas e projetos ali definidos, tanto no ambiente 

urbano como no rural.  

 

Outro fator que dificulta o desenvolvimento de ações no tema da drenagem é a 

existência de legislações antigas no arcabouço municipal que, muitas vezes não 

acompanham as normativas estadual ou federal quanto ao tema do saneamento 

básico.  

 

Em muitos assuntos a ausência de definições específicas, claras e atuais acaba por 

resultar em insegurança na atuação dos técnicos frente às demandas no âmbito da 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais no município de Bauru.  

 

Além disso, a Política Municipal de Drenagem Urbana definiu em seu Art. 161, item 

IV - recuperar de modo sustentável e revitalizar as áreas de fundos de vale, em 

especial as áreas de preservação permanente e transformá–los em Parques 

Urbanos Lineares. Segundo a municipalidade, a implantação de parques nos 

principais fundos de vale urbanos ainda não foi regulamentada de fato, havendo 

diversos pontos caracterizados por áreas degradadas ou ainda parques que se 

encontram desconectados devido à própria conformação urbana e de vias públicas, 

desconsiderando os principais objetivos frente à política municipal de drenagem.  
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5. PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE BAURU 
 

O município de Bauru iniciou a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana no ano de 2014 com a finalidade de atendimento a Lei Federal n° 

11.445/2007 que instituiu a Política Federal de Saneamento Básico, determinando a 

todos os municípios brasileiros a elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

Básico.  

 

Foi formado um grupo para fins de elaboração do Plano Municipal de Drenagem 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais composto de profissionais da área técnica e 

gestores da esfera municipal de Bauru e de entidades e órgãos ligados ao tema 

através de um Decreto Municipal, de n° 12.622, de 03 de novembro de 2014. 

 

O grupo desenvolveu diversos estudos e levantamentos de informações para 

composição da etapa de Diagnóstico do Plano de Drenagem Urbana e Manejo de 

Águas Pluviais com a seguinte estruturação de eixos temáticos: i) Meio Ambiente 

Urbano e Sustentabilidade; ii) Situação Institucional; iii) Infraestrutura Urbana; iv) 

Zona Rural; v) Situação Normativa e; vi) Base de Dados.  

 

O município, através dos membros do grupo de trabalho, apresentou à comunidade 

e entidades municipais, na forma de uma Audiência Pública, os resultados 

preliminares da Etapa de Diagnóstico desenvolvida. O evento realizou-se em 05 de 

novembro de 2014, na sede do SENAI.  

 

Entretanto, o desenvolvimento das etapas seguintes, constituindo a definição de 

diretrizes de planejamento na área da drenagem urbana e do manejo de águas 

pluviais não foi contínuo, ficando o processo de elaboração do Plano pouco atuante 

até o presente momento. Assim, o processo não atendeu às definições da Lei n° 

11.445/2007 em sua totalidade, tocante a elaboração de um Plano Municipal de 

Saneamento Básico com foco na Drenagem Urbana e Manejo de águas Pluviais.  

 

Com a contratação para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB de Bauru através da presente empresa consultora, através do Contrato n° 
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35/2016 (Departamento de Água e Esgoto – DAE Bauru e Ampla Consultoria), 

houve a retomada das questões de planejamento sobre o tema drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais, bem como dos demais sistemas de saneamento conforme 

preconiza a Lei Federal n° 11.445/2007. 

 

Neste sentido, cabe mencionar que a etapa de Diagnóstico técnico da drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais realizado pelo grupo de trabalho municipal em 

2014 foi utilizada como base ao presente trabalho havendo atualização de 

informações e dados, bem como sua reorganização nos moldes prescritos pela Lei 

do Saneamento no que diz respeito à PMSB. 

 

6. LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 
 

Para fins de caracterização geral do sistema de manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana apresenta-se a caracterização das bacias hidrográficas da região 

do município de Bauru – SP.  

 
6.1. CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS: ASPECTOS GERAIS 

 
Para melhor compreensão da metodologia de caracterização utilizada no presente 

plano de saneamento, apresenta-se, primeiramente, uma abordagem sucinta das 

terminologias e conceitos que foram adotados.  

 
6.1.1. A Bacia hidrográfica com Ênfase a Unidade de Planejamento 
 
O termo bacia hidrográfica refere-se a uma delimitação geográfica natural traçada 

por divisores de água. Este compartimento é drenado superficialmente por um curso 

d’água principal e seus afluentes. Os conceitos de bacia e subbacias se relacionam 

a ordens hierárquicas dentro de uma determinada malha hídrica. Cada bacia 

hidrográfica se interliga com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em 

relação à última, uma subbacia. Portanto, os termos bacia e subbacias hidrográficas 

são relativos. 
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Por constituírem “ecossistemas” com o predomínio de uma única saída (exutória), as 

bacias hidrográficas possibilitam a realização de uma série de experimentos. As 

bacias hidrográficas também constituem ecossistemas adequados para avaliação 

dos impactos causados pela atividade antrópica que podem acarretar riscos ao 

equilíbrio e à manutenção da quantidade e a qualidade da água, uma vez que estas 

variáveis são relacionadas com o uso do solo. 

 

A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes 

(subbacias) permite a pontualização de problemas difusos, tornando mais fácil a 

identificação de focos de degradação de recursos naturais, compreensão da 

natureza dos processos de degradação ambiental instalados e o grau de 

comprometimento da produção sustentada existente. 

 

A necessidade de promover a recuperação ambiental e a manutenção de recursos 

naturais, como a água, mobilizou a sociedade, a partir da década de 70, num 

movimento que difundiu o conceito de bacia hidrográfica e o consolidou no mundo.  

 

Reconheceu-se a bacia hidrográfica como um sistema ecológico, que abrange todos 

os organismos que funcionam em conjunto numa dada área e que os recursos 

naturais são interligados e dependentes entre si. Com isto, foi necessário 

compreender a dinâmica das águas e os limites geográficos para trabalhar o 

equilíbrio ecológico em termos das bacias hidrográficas.  

 

Ao longo da história da civilização humana, o homem descobriu a importância de 

controlar a disponibilidade de água e a partir daí surgiram tentativas de modificar o 

ambiente natural. Da mesma forma, o desenvolvimento das atividades produtivas, 

como a agricultura, a industrialização, a urbanização, sempre estiveram ligadas ao 

controle da água. Da mesma forma acontece em nossa sociedade atual, o 

desenvolvimento de regiões urbanizadas e rurais depende diretamente da 

disponibilidade da água doce, em termos de quantidade e qualidade. 
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Com a instituição da Lei Federal N° 9.433/97 estabeleceu-se a bacia hidrográfica 

como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 

Respeitando as diversidades sociais, econômicas e ambientais do País, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH aprovou em 15 de outubro de 2003, a 

Resolução Nº 32, que instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional e a partir de 2006 foi 

inserida no Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pela Presidência da 

República. 

 

 A Lei N° 11.445/07, que estruturou o Plano de Saneamento Básico, reforça o 

conceito da utilização de bacias hidrográficas na sua elaboração. 

 

Os princípios básicos da atual legislação são cinco: 

 

� Bacia hidrográfica como unidade de planejamento;  

� Usos múltiplos da água a todos os setores e usuários; 

� Reconhecimento da água como um bem finito e vulnerável; 

� Reconhecimento do valor econômico da água, indutor do uso racional deste 

recurso natural e;  

� Gestão descentralizada e participativa de todos os níveis hierárquicos do 

governo, usuários, sociedade civil, organizações não governamentais e outros 

organismos que possam influenciar nos processos de tomada de decisão.  

 

6.1.2. Os Fundos de Vale 
 

Conceitualmente, os fundos de vale fazem parte do conceito de bacias hidrográficas 

sendo formados pelos pontos de elevação mais baixa do terreno, pelos quais 

escoam as águas da chuva. Em outras palavras podem ser entendidos como 

sinônimos dos talvegues1, que quando secos levam a denominação “fundo de vale”.  
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1Talvegue, de forma generalista, é a “linha” sinuosa formada pelos pontos mais 

profundos de um curso de água, ou seja, é a porção do relevo por onde escoam as 

águas dos rios, ribeirões, córregos, arroios, entre outras denominações comumente 

usadas na hidrologia para os corpos hídricos.  

 

Os fundos de vale, em geral, estão associados aos rios, córregos e demais corpos 

hídricos, especialmente em regiões densamente drenadas e que conta também com 

um regime pluviométrico constante. 

  

Quando não drenados são utilizados comumente para orientar projetos de 

esgotamento sanitários, cujos coletores e interceptores, em geral, são concebidos e 

locados nessas porções do relevo, facilitando o escoamento por gravidade.  

 

Em geral, os fundos de vale têm sua ocupação subutilizada, especialmente nas 

sedes urbanas, desencadeando problemas socioambientais especialmente quando 

a urbanização que ocorre nessas áreas causa problemas devido a ausência de 

infraestruturas sanitárias mínimas.  

 

Esses podem ser mencionados como: ocorrência de inundações, exalação de mau 

cheiro (lançamento de esgotos não tratados), disposição de resíduos sólidos 

ocasionando a disseminação de vetores e epidemias.   

 

Ainda podem ser utilizados como “depósito” de “excluídos sociais”, que procuram 

essas “terras públicas urbanas reservadas” como áreas para a construção de 

moradias precárias, sujeitando-se aos riscos de estarem em áreas alagadiças e de 

instabilidade.  

 

No entanto, mesmo sendo essas as situações comumente vistas no cenário 

brasileiro, tem-se que a adoção de abordagens que revitalizem essas áreas, 

alterando sua imagem, dispondo-a de infraestruturas urbanas que melhorem a 

qualidade de vida das comunidades, do meio urbano e da água dos corpos hídricos 

e da chuva que ali passam, são adequadas e interessantes ao planejamento das 

cidades com vistas à adequada gestão da drenagem urbana.  
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6.2. O MUNICÍPIO DE BAURU EM RELAÇÃO ÀS BACIAS HIDROGRÁFICAS  

 

O município de Bauru está inserido hidrograficamente num contexto Nacional, 

Estadual e Municipal de regiões hidrográficas, o qual será apresentado a seguir. 

 

6.2.1. Regiões Hidrográficas Brasileiras 
 

A área física que compõe o território brasileiro foi dividida em 12 grandes Regiões 

Hidrográficas, conforme Resolução nº 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos.  

 

A Região Hidrográfica do Rio Paraná é aquela que abrange maior parte do território 

do Estado de São Paulo (e de outros estados) e, ainda engloba a área de estudo do 

presente Plano pelo fato do município localizar-se nessa região (Figura 1).   

 
Figura 1: Regiões Hidrográficas do Brasil destacando a RH do rio Paraná, área de estudo. 

 
Fonte: Adaptado da Resolução Nº 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Dados 

obtidos da Agência Nacional de Águas – ANA. 
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A Região Hidrográfica do Paraná tem grande importância, pois engloba cerca de 

32,1% da população do país e ainda apresenta o maior desenvolvimento econômico.  

 

A região abrange os Estados de São Paulo (25% da região), Paraná (21%), Mato 

Grosso do Sul (20%), Minas Gerais (18%), Santa Catarina (1,5%) e o Distrito 

Federal (0,5%) (Agência Nacional das Águas, 2013; Disponível em 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/parana.aspx, acesso em 30 de maio 

de 2016). 

 

A região abrange uma área de 879.860 km² e o rio Paraná é o principal curso de 

água dessa bacia. Contudo seus afluentes têm grande importância, tais como os 

rios: Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu.  

 

6.2.1.1. Regiões Hidrográficas do Estado de São Paulo 
 

Para efeito de gerenciamento dos recursos hídricos, o Estado de São Paulo foi 

dividido em 22 Bacias Hidrográficas para conformação de Comitês de Bacias 

Hidrográficas. A denominação das divisões é Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGRHI.  

 

O território de Bauru está inserido em duas unidades hidrográficas estaduais sendo: 

Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré (Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos – UGRHI 13) e, na Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha (Unidade 

Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI – 16), conforme é 

mostrado no esquema da Figura 2. Essas divisões de UGRHI de São Paulo referem-

se ainda aos Comitês de Bacias Hidrográficas.  
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Figura 2 – Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Município de Bauru. UHGRH 
13 e 16, respectivamente Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha.  

 
Fonte: Adaptado de Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 2014.  

 

6.2.2. Bacias Hidrográficas, Fundos de Vale e o Município de Bauru 
 

Os principais cursos d’águas de Bauru são os Rios: Bauru e Batalha e o Ribeirão 

Água Parada, que junto com seus respectivos afluentes formam a rede hidrográfica 

que banha o município. Esses rios e seus principais afluentes são mostrados no 

Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Principais Rios de Bauru e seus Afluentes.  

Rio Afluentes 

 
Rio Bauru 

Córrego Água da Ressaca, Água da Forquilha, Córrego Água do Sobrado, Ribeirão da 

Grama, Córrego Barreirinho, Córrego Vargem Limpa, Ribeirão das Flores e Córrego do 

Matadouro. 

 
Rio 

Batalha 

Córrego Água Grande, C. do Sossego, C. Barreiro, C. Cachoeirinha, Água da Estiva, A. 

do Cocho, A. do Paiol, A. da Leopoldina, A. do Cedro, C. Boa Vista, C. Laranjeira, C. 

do Salto, A. do Honório, C. dos Bastos, C. São José, A. do Ventura, A. do Guilherme, 

Ribeirão Campo Novo e Córrego Capim Fino. 

 Córrego dos Patos, C. Correínha, C. Rio Verde, C. C. dos Coqueiros, C. Maritaca, C. 
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Rio Afluentes 

Ribeirão 
Água 

Parada 

Sertãozinho, C. Boa Vista, C. Água da Boa Vista, C. Barra Grande, Água do Monjolo, 

C. São Roque, C. da Olaria, Água da Cutia, C. da Figueira, C. Fundo, C. São Bento, C. 

Palmital, C. Barro Preto, C. da Guariroba, Córrego Água Parada Pequena, C. do Capim 

e C. do Pau D’álho. 

Fonte: Diagnóstico Plano de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – 2014.  
 

O município de Bauru já possui regulamentação quanto a sua inserção em bacias 

hidrográficas sejam urbanas ou rurais, através do próprio Plano Diretor Participativo - 

PDP, instituído através da Lei Municipal n° 5.631 de 2008.  

 

A setorização municipal para fins de planejamento urbano baseou-se na divisão 

hidrográfica municipal, ajustada em função do sistema viário, resultando em 21 

setores de planejamento, sendo: 12 bacias urbanas (setores urbanos) e 9 bacias 

rurais, ou setores rurais (Artigos 7°, 11 e 12 do PDP/2008). Tal setorização é 

apresentada no Mapa 03 – Setores de Planejamento do PDP de Bauru.  

 

Tal setorização municipal com base na configuração de bacias hidrográficas vai de 

encontro às diretrizes da Lei Federal n° 9.433/1997 que estabeleceu a Política 

Federal de Recursos Hídricos, ou “Lei das Águas”, favorecendo a adoção de 

critérios de planejamento adotando a bacia como unidade principal.  

 

Os setores (bacias hidrográficas), consideradas para fins do presente diagnóstico de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais são assim denominados: 

 

Zona Rural: 
I - SPR–A – Bacia do Córrego Campo–Novo;  

II - SPR–B – Bacia do médio Rio Batalha;  

III - SPR–C – Bacia do baixo Rio Batalha;  

IV - SPR–D – Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barra Grande;  

V - SPR–E – Bacia do Água Parada de Baixo;  

VI - SPR–F – Bacia do alto Ribeirão Água Parada;  

VII - SPR–G – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Pau d’Alho e Córrego 

São Bento;  
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VIII - SPR–H – Bacia do médio Ribeirão Água Parada: Córrego Rio Verde e Córrego 

da Figueira; 

IX - SPR–I – Bacia do baixo Ribeirão Água Parada: Córrego Boa Vista.    

 

Zona Urbana: 
I - SPU–1 – Centro;  

II - SPU–2 – Bacia do Córrego Água da Ressaca;  

III - SPU–3 – Bacia do Córrego Água da Forquilha;  

IV - SPU–4 – Bacia do Córrego Água do Sobrado;  

V - SPU–5 – Bacia do Córrego da Grama;  

VI - SPU–6 – Bacia do Córrego Água do Castelo;  

VII - SPU–7 – Bacia do Córrego do Pau d´Alho;  

VIII - SPU–8 – Bacia do Córrego Barreirinho;  

IX - SPU–9 – Bacia do Córrego Vargem Limpa;  

X - SPU–10 – Bacia do Ribeirão Vargem Limpa;  

XI - SPU–11 – Bacia do Córrego Água Comprida;  

XII - SPU–12 – Bacia do Córrego das Flores / Avenida Nações Unidas. 

 

A Figura 3 a seguir mostra a definição das bacias hidrográficas municipais do 

PDP/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 28  
 
 

Figura 3 – Bacias Hidrográficas Municipais (Setores de Planejamento) Urbanos e Rurais. 

 
Fonte: Mapa 03: Setores de Planejamento - PDP Bauru (Lei n° 5.631/2008).  

 

O município de Bauru pode ainda ser dividida em termos de bacias segundo as três 

APA’s – Áreas de Proteção Ambiental, as quais são denominadas (Figura 4). Essas 

APAs englobam especialmente a área rural do município que compreende cerca de 

56.062 hectares1 (1Fonte LUPA – CATI/SAA, 2008).  

 

� APA – Rio Batalha (Lei Estadual n° 10.773/2001 e Lei Municipal n°4.296/1998 

– encosta do Rio Batalha); 

� APA – Vargem Limpa/Campo Novo (é efluente do Rio Bauru) (Lei Municipal n° 

4.605/2000); 

� APA – Água Parada (Leis Municipais n° 4.126/1996 e 4.704/2001). 
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As Áreas de Proteção Ambiental – APA’s são unidades de conservação municipais, 

delimitadas com as seguintes finalidades: proteger e conservar a qualidade 

ambiental das bacias hidrográficas municipais, garantir a quantidade e a qualidade 

da água de mananciais para o abastecimento público, proteger ecossistemas e a 

biodiversidade da vegetação nativa, garantir a melhoria na qualidade de vida da 

população, entre outras. 

 

Na divisão proposta, fica de fora, em termos de bacia hidrográfica, a do Rio Bauru, 

compreendendo principalmente a mancha da zona urbana municipal. A Bacia do Rio 

Bauru contem cerca de 10 afluentes principais e é a mais densamente ocupada em 

termos populacionais e por isso não configuraria uma APA ou área de interesse 

ambiental. Essa porção compreende uma área territorial da ordem de 11.288 

hectares1 (1Fonte LUPA – CATI/SAA, 2008).  
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Figura 4 – Áreas de interesse ambiental com indicação das APA’s Municipais.  

 
Fonte: Mapa 05: Áreas de Interesse Ambiental - PDP Bauru (Lei n° 5.631/2008).  

 

Em termos conceituais, é possível dizer que as Bacias Hidrográficas do Água 

Parada e do Rio Batalha, ambas inseridas na UGRHI – 16, ou seja, na Bacia 

Hidrográfica do Tietê-Batalha, possuem características ainda essencialmente rurais 

e de baixa ocupação populacional, perfazendo necessidades de planejamento que 

envolvam ações não estruturais para a drenagem urbana. 

 

Já a Bacia hidrográfica do Rio Bauru e a Bacia do Córrego Vargem Limpa/Campo 

Novo (é um afluente do Rio Bauru), as quais se inserem na UGRHI – 13, ou seja, 

Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, já possuem características de adensamento 

populacional e urbanização, em especial na Bacia do Rio Bauru. Pode-se dizer que 

a maior parte do perímetro urbano de Bauru está inserido sobre essa bacia 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 31  
 
 

hidrográfica e seus afluentes, como é mostrado no esquema da Figura 5 a seguir. 

Neste caso, as necessidades de ações para fins de planejamento são mais voltadas 

à adoção de medidas estruturais para a drenagem urbana.  

 
Figura 5 – Bacias do Rio Batalha e do Rio Bauru em relação ao Perímetro Urbano.  

 
Fonte: Diagnóstico do Plano de Macrodrenagem (2014).  

 

O município de Bauru possui em relação a algumas Bacias Hidrográficas inseridas 

em seu território duas Resoluções emitidas pelo COMDEMA – Conselho Municipal 

de Meio Ambiente, referente ao uso e ocupação do solo e áreas de preservação 

permanente, medidas de contenção de cheias no manejo de águas pluviais e outros 

temas: 

 

� Resolução do COMDEMA N° 002/2002 - Determina diretrizes ambientais ao 

parcelamento do solo e para construções em condomínio nas Bacias dos 

Córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha. 
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� Resolução COMDEMA N° 003/2002 - Determina diretrizes ambientais ao 

parcelamento do solo e para construções em condomínio nas bacias do 

córrego Água do sobrado e do Córrego da Grama. 

 

Por exemplo, trecho da Resolução n° 002/2002 sobre preservação de APP e manejo 

de águas pluviais: 

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

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

Art.4º - Quanto ao parcelamento do solo e 
construções em condomínio, os mesmos deverão 
observar as seguintes diretrizes, dentre outras já 
previstas pela legislação: 
(...) 
 II) Aplicação de novas soluções estruturais de 
drenagem que: 

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

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

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

 

Essas resoluções são importantes instrumentos de auxilio ao ordenamento 

municipal quanto à preservação de áreas legalmente protegidas, fortalecem o 

manejo ambiental adequado das bacias hidrográficas locais e a adoção de medidas 

de controle as consequências do uso e ocupação do solo frente aspectos de 

drenagem urbana.  
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6.3. CARACTERIZAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DA REGIÃO DE BAURU 

 

Foi realizado levantamento quanto à pluviometria do município para o qual foram 

utilizados dados da estação meteorológica do tipo convencional e automática do 

IPMet – Centro de Meteorologia de Bauru/UNESP  (Lat: 22,355°S - Long: 49,03°W - 

Altitude: 620m). Os dados são apresentados a seguir. 

 
Figura 6 – Precipitação Média Mensal Anual (mm) – IPMet/UNESP Bauru (1981 a 2015). 

 
Fonte: Baseados Dados do IPMet UNESP Bauru (1981 a 2015).  

 

Com base na configuração das médias mensais anuais para o período analisado é 

possível observar que o município caracteriza-se por estar numa região com 

estações seca e úmida bem definidas, sendo a estação mais úmida ocorrendo nos 

meses de verão/outono (outubro a março) e a estação seca iniciando-se no outono 

até o fim do inverno/primavera (abril a setembro). Essa conformação é típica do 

clima subtropical.  

 

Quanto aos totais anuais (mm) apresentado na Figura 7 abaixo houve uma pequena 

alteração nos últimos anos, o que pode ser em decorrência da troca de 

monitoramento da estação que passou do tipo convencional para a automática. A 

média anual no período de dados é da ordem de 1.490,00 mm ano.   
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Figura 7 – Totais Anuais (mm) – IPMet/UNESP Bauru (1981 a 2015). 

 
 

Segundo informações fornecidas pelo IPMet/UNESP, o dia com maior precipitação 

acumulada em 24 horas (mm) foi em 12 de janeiro de 2016 com 124 mm 

acumulados.  

 

Noticiários nacionais regionais relataram a ocorrência do evento extremo de chuva 

nesta data ocasionando uma série de prejuízos materiais, transbordamento de 

pontes, interdição de estradas, erosões, alagamentos pontuais etc, não só no 

município, mas como em toda região. Informações da época registraram que no 

período de 9 a 13 de janeiro, ininterruptamente, acumulou-se em chuva índice maior 

que o esperado, na média, para o mês de janeiro.  

 

O IPMet/UNESC - Centro de Meteorologia de Bauru, através do Sistema Integrado 

de Monitoramento, Previsão e Alerta de Tempestades para a região Sul e Sudeste 

do Brasil, possui dados catalogados quanto a eventos extremos desde 1980 até 

2015 do município. Os dados constantes nas plataformas são obtidas através de 

comunicação com a Defesa Civil e/ou através de meios de comunicação locais 

(jornais).  

 

Para fins de caracterização no presente Plano foram obtidos dados referentes ao 

fenômeno de ocorrências de chuvas fortes na região de Bauru desencadeando os 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 35  
 
 

seguintes eventos: Alagamentos; Inundações Bruscas; Inundações Graduais; 

Enxurradas; Enchentes ou Deslizamentos de Terra. Esses eventos podem ser 

considerados desastres naturais caso atingem pessoas, causando danos e prejuízos 

materiais ou não materiais.  

 

Os dados catalogados no período para o município são apresentados a seguir no 

Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Dados de Eventos Extremos em Bauru (1980 – 2015). 

Tipo de Evento Extremo Ocorrências Registradas 

Alagamentos, Enxurradas, Inundações Bruscas 75 

Inundações Graduais ou Enchentes 90 

Deslizamentos de Terra 04 

Fonte: IPMet/UNESP – 1980 a 2015. Acesso aos dados em junho, 2016.  
 

Os dados de cada evento foram organizados no Apêndice A do presente Plano 

 

 

6.4. PONTOS DE RISCO MAPEADOS EM BAURU 

 

A Defesa Civil Municipal mapeou em 2013, 35 pontos de risco de alagamentos e 

inundações frequentes no ambiente urbano de Bauru, destacando-os em categorias 

de risco:  

 

a) Risco Muito Alto (MA) 

b) Risco Alto (A)  

c) Risco Baixo (B) 

 

Os locais definidos como críticos no município são mostrados nos Quadros a seguir. 
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Quadro 5– Pontos de Risco Muito Alto (MA) em Drenagem Urbana em Bauru. 
Risco Muito Alto (MA) 

Ponto Local/Endereço 
Setor 
PDP 

1 Avenida das Nações Unidas (Q. 1 a 27) 12 

2 Avenida Nuno de Assis (Após V. Santa Luzia) 8 

3 Avenida Alfredo Maia (Q. 1 e 2) 5 

4 Rotatória Av. Com. José da Silva Martha com Av. José Vicente Aiello 2 

5 Rua Benevuto Tiritan (Q. 2) 3 

Fonte: Defesa Civil Municipal, 2013. 
 

Quadro 6– Pontos de Risco Alto (A) em Drenagem Urbana. 
Risco Alto (A) 

Ponto Local/Endereço 
Setor 
PDP 

6 Rua Antônio Dezembro (Q. 8) e Rua Flávio Aredes (Q. 1) 10 

7 Avenida Rodrigues Alves (Viaduto Rod. Mal. Rondon) 12 

8 Av. Dr. Danilo Campagna com Rua Manoel Mendes Caetano (Distrital) 8 

9 Alameda dos Jasmins sob Rod. Mal. Rondon 6 

10 Rua Gomes Berriel, Alamedas Carmolina e Betônias 6 

11 Rua Boa Esperança (Q. 1 e 2) 6 

12 Rua Alves Seabra (Q. 11 e 12) - Bosque Parque União 6 

13 Av. Jurandir Bueno (Q. 1 e 2) - Bosque Parque União 6 

14 Rua Presidente Kennedy (Q. 1) – viaduto R. Azarias Leite 1 

15 Avenida Daniel Pacífico (Comunidade São Manuel). 5 

16 Av. Nossa Senhora de Fátima (Q. 1 e 2) 2 

17 Rótula Chujiro Otake (Rua Felicíssimo Antônio Pereira e R. Castelo Branco) 4 

18 Rua Cuba (Q. 1) 4 

19 Rua Mara Lúcia Vieira (Q. 1) 4 

20 Rua São Sebastião (Q. 3) 5 

21 Av. Elias Miguel Maluf (Q. 13) 5 

22 Rua Bento Duarte de Souza (Núcleo Pinheirinho) 5 

23 Avenida Waldemar G. Ferreira (Estádio Milagrão) 5 

24 Rua Felicíssimo Ant. Pereira (Q. 22 a 24) – Rua Bolívia 3 

25 Rua Mário Ranieri (Q. 1) – Acesso Jd Shangri-la/Jd. Dos Bosques 3 

26 Rua Joaquim da Silva Martha (Q 21) com Rua São Gonçalo (Q. 7) 12 

27 Avenida Lucio Luciano (Q. 3) 10 

Fonte: Defesa Civil Municipal, 2013. 
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Quadro 7– Pontos de Risco Baixo (B) em Drenagem Urbana. 
Risco Baixo (B) 

Ponto Local/Endereço 
Setor 
PDP 

28 Rua Ivon César Pimentel (Q. 11 a 14) 10 

29 Rua Joaquim Marques de Figueiredo (Q. 07 e 08) – Distrito Industrial 10 

30 Rua José Fernando Amaral (Q. 2 a 4) 10 

31 Avenida Cruzeiro do Sul (Q. 22 a 24) 11 

32 Av. José Vicente Aiello (Q. 12 a 14) 2 

33 Avenida Francisco Vidrik (Q. 1 a 2) 12 

34 Rua Antônio Fortunato (Q. 6) – Pousada da Esperança 7 

35 Av. Castelo Branco (Q. 31 e 32) 4 

Fonte: Defesa Civil Municipal, 2013. 
 

Na Figura 8 a seguir, seguem os pontos mapeados pela Defesa Civil em todos os 

níveis de risco, apresentados segundo a sua localização em relação aos setores de 

planejamento definidos para a área urbana no Plano Diretor Participativo (2008). 

Estes setores de planejamento, conforme já exposto, consistem nas sub-bacias 

hidrográficas adotadas pelo município. Convém observar que todos os pontos 

localizam-se na Bacia Hidrográfica do rio Bauru. 
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Figura 8 – Pontos críticos em Drenagem Urbana. 

 
Fonte: Defesa Civil Municipal (2013).  
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A seguir, esses pontos são apresentados em função de sua categoria de risco, ou 

seja, Risco Muito Alto (MA), Risco Alto (A) ou Risco Baixo (B) também os localizando 

em função dos setores de planejamento de Bauru. 

 
Figura 9 – Pontos críticos em Drenagem Urbana – Risco Muito Alto (MA). 

 
Fonte: Defesa Civil Municipal (2013).  
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Figura 10 – Pontos críticos em Drenagem Urbana – Risco Alto (A). 

 
Fonte: Defesa Civil Municipal (2013).  
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Figura 11 – Pontos críticos em Drenagem Urbana – Risco Baixo (B). 

 
Fonte: Defesa Civil Municipal (2013).  

 

Em termos de quantitativo de pontos críticos, os setores de planejamento mais 

atingidos são:  
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� Setor n° 5 – Bacia do Córrego da Grama - 6 pontos mapeados;  

� Setor n° 6 – Bacia do Córrego Água do Castelo - 5 pontos mapeados;  

� Setor n° 10 – Bacia do Ribeirão Água Limpa - 5 pontos mapeados e;  

� Setor n° 4 – Bacia do Córrego do Sobrado - 4 pontos mapeados. 

 

Outros 47 pontos (Quadro 8) foram elencados pela Secretaria de Obras como de 

ocorrência de alagamentos e inundações, sem a classificação em um grau de risco, 

com a finalidade de que sejam monitorados de modo a estabelecer seus riscos ao 

longo do tempo. Assim, totalizam-se 82 locais com ocorrências críticas em 

drenagem no meio urbano. Estes pontos também estão inseridos na Bacia do Rio 

Bauru. 

 

Quadro 8– Pontos de Alagamentos e Inundações para Monitoramento. 
Pontos para Monitoramento de Risco 

Ponto Local/Endereço 

36 Rua 13 de maio com Av. Rodrigues Alves e Calçadão da R. Batista de Carvalho 

37 Rua Agenor Meira com Av. Rodrigues Alves Calçadão da R. Batista de Carvalho 

38 Rua Monsenhor Claro com Avenida Duque de Caxias 

39 Av. Pinheiro Machado (Córrego da Grama) prolongamento da Jussako Matsumoto 

40 Av. Pinheiro Machado (trecho de terra sobre o Córrego da Grama) 

41 Rua Brás Fernandes na baixada do Parque Real 

42 Avenida das Bandeira (Q. 17) 

43 Rua Halim Aidar (Q. 3) 

44 Rua Manoel Monteiro (próximo a linha férrea Jardim da Grama) 

45 Rua São Sebastião (sobre o Córrego da Grama) 

46 Av. Pinheiro Machado (Q. 10) 

47 Rua José Portela Cunha (Q. 1 a 6) 

48 Rua Délis Hermes de Oliveira Corage (sobre o Córrego Barreirinho) 

50 Rua Moacyr Teixeira (Q. 9) 

51 Rua Walter Belian (Q. 15) 

52 Av. Comendador José da Silva Martha (sobre o Córrego Água da Forquilha) 

53 Pátio da RFFSA 

54 Rua Francisco Lopes da Silva Filho (trecho da baixada) 

56 Avenida Castelo Branco (Q. 27, 28, 30, 33 e 34) 

57 Avenida Rodrigues Alves (Q. 1) 

58 Rua Natal Fornazari (próximo ao rio) 
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Pontos para Monitoramento de Risco 

Ponto Local/Endereço 

59 Viaduto da Avenida Duque de Caxias com Rodovia Marechal Rondon 

60 Rua Alberto Paulovick (sobre o Córrego Vargem Limpa Norte) 

61 Rua José Marques Filho (Q. 5) 

62 Rua Frederico Horácio Pyles (passagem do Córrego Vargem Limpa) 

63 Rua Adante Gigo (Q. 2) 

64 Rua Tamandaré (Q. 1 entrada da Bunge) 

65 Avenida Lúcio Luciano (Q. 8, 9) 

66 Avenida Nossa Senhora de Fátima com Rua Alfredo Fontão 

67 Rua Felicíssimo Antônio Pereira (em frente a Bunge) 

68 Avenida Nações Unidas (próximo a COHAB) 

69 Rua Lázaro Rodrigues 

70 Avenida Nações Unidas com Rua Floresta 

71 Rua Caetano Cariani com Rua Líbero Batine 

72 Avenida Elias Miguel Maluf (Q. 10) 

73 Avenida Nuno de Assis (próximo à Rua Inconfidência, Rua Alto Purus e Rua Alto Juruá) 

74 Avenida Nuno de Assis (próximo a Rua Araújo Leite e Rua Antônio Alves) 

75 Avenida Nuno de Assis com Rua Aimorés 

76 Rua Antônio Leônidas Timache com Rua Bernardino de Campos 

77 Rua Clóvis da Silva Gomes (Q.. 5, 6 e 7) 

78 Rua Rodrigues Pedrosa (Q. 5) 

79 Avenida Felicíssimo Antônio Pereira (Q.. 25, 26 e 27) 

80 Favela Jardim Filomena – margem do córrego da Grama 

81 Avenida Getúlio Vargas (Q. 22, 23 e 24) 

82 Avenida Nações Unidas (baixada do Córrego Água Comprida) 

Fonte: Secretaria de Obras, 2014. 
 

A seguir apresentam-se fotografias que mostram aspectos de alguns desses pontos 

mapeados pela Defesa Civil, em especial os de Risco Muito Alto (MA) e Alto (A). 
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Figura 12 – Av. das Nações Unidas, trechos com alagamentos de Risco MA (Q. 1 a 27). 

 
 

Figura 13 – Av. Nuno de Assis (após a Vila Santa Luzia) – Risco MA. 
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Figura 14 – Av. Nuno de Assis (após a Vila Santa Luzia) – Risco MA. 

 
 

Figura 15 – Rotatória Av. José da Silva Martha com Av. José Vicente Aiello (Risco MA). 
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Figura 16 – Av. Alfredo Maia (Q. 1 e 2) – Risco MA. 
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Figura 17 – Rua Bevenuto Tiritan (Risco MA).  
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Figura 18 – Alameda Jardins sob Viaduto Rod. Mal. Rondon (Bairros Pagani e Vista Alegre) – 
Risco A. 

 
 

Figura 19 – Av. Dr. Danilo Campagna com Rua Manoel Mendes Caetano (Distrital) – Risco A.  
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Figura 20 – Rua Gomes Berriel – Alameda Bentônias e Carmolina – Risco A.  

 
 

Figura 21 – Av. Rodrigues Alves sobre Rod. Mal. Rondon – Risco A.  
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Figura 22 – Rua Lucio Luciano (Praça PEC – Q. 3) – Risco A. 
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Figura 23 – Rua Mario Ranieri (Q.1) - Acesso Jd. Shangri-la/Jd. Dos Bosques – Risco A.
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Figura 24 – Rua Felicíssimo Antônio Ferreira – Risco A. 

 
 

Figura 25 – Rótula Chujiro Otake – Risco A. 
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Figura 26 – Av. Daniel Pacífico ao lado Córrego da Grama – Risco A. 

 

 
 

Figura 27 – Fundo de vale Córrego da Grama – Av. Daniel Pacífico – Risco A. 
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Figura 28 – Rua São Sebastião (Q. 3) – Risco A. 

 
 

Figura 29 – Rua Bento Duarte de Souza (Núcleo Pinheirinho) sob Av. Elias Miguel Maluf – 
Risco A. 
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Figura 30 – Rua Waldemar Guimarães Fundo de Vale Córrego da Grama – Risco A. 
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Figura 31 – Av. Jurandir Bueno (Q.1 e 2) – Risco A.

 
 

Figura 32 – Av. Alves Seabra (Q. 11 e 12) fundo de vale Parque União – Risco A. 
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Figura 33 – Av. Presidente Kennedy sob viaduto Rua Azarias Leite (Q. 1) – Risco A. 

 

 
 

Figura 34 – Av. Nossa Senhora de Fátima (Q. 1) – Risco A. 

 
 

A problemática de ocorrências de alagamentos e inundações nos locais acima são 

de origem variada. Em termos gerais referem-se a pontos de baixa topografia em 

áreas bastante ocupadas e impermeabilizadas que recebem contribuições de 

regiões à montante, onde há subdimensionamentos das unidades de escoamento de 

água pluvial.  

 

 Cota Inundação 
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Nos pontos de fundo de vale há sinais de danos e colapsos das estruturas de 

lançamento da micro para a macrodrenagem com assoreamento e erosões dos 

taludes dos fundos de vale. 

 

Em alguns pontos visualizaram-se apenas estruturas de microdrenagem em sarjetas 

e sarjetões e onde há galerias, apresentam-se possivelmente subdimensionadas 

para os volumes de chuva de maior intensidade.  

 

Todos esses pontos merecem atenção quanto à melhorias e readequações quanto 

às estruturas empregadas ou ainda adoção de sistemas de contenção de 

escoamento à montante, que podem ser medidas estruturais e não estruturais.  

 

Em alguns desses pontos observaram-se placas de aviso da Defesa Civil alertando 

sobre a não permanência ou tráfego de veículos e pedestres em momentos de 

chuva intensa. Há em alguns locais indicação de rotas de desvio.  

 

Essas estruturas de alerta fazem parte de um Plano de Ação Emergencial elaborado 

pela Defesa Civil (em 2013), em parceria com a EMDURB, Secretaria de Obras, 

Polícia Civil, Bombeiros, Secretarias de Administração e de Meio Ambiente como 

forma de minimizar incidentes quanto às eventos extremos.  

 

Entretanto, tais medidas ainda se mostram pouco eficazes frente aos transtornos 

eventuais que ocorrem, em especial nos pontos de Risco Muito Alto, como por 

exemplo, na Av. das Nações Unidas e Av. Nuno de Assis que concentram os pontos 

mais críticos em termos de população e magnitude de desdobramento em Bauru. 

 

Há necessidade de implantação de mais placas de sinalização de pontos críticos, 

definição de rotas de fuga em outras localidades, implantação de sistema de alertas 

e comunicação mais eficiente à população frente à eventos de chuva que possam 

causar transtornos e alagamentos e inundações nos Pontos de Risco Muito Alto e 

Alto. Outras medidas requeridas são priorizar treinamentos no estabelecimento de 

uma equipe de emergência para atendimento e desenvolvimento do Plano de Ação 

Emergencial no município.  
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Figura 35 – Exemplificação inundações Av. Nuno de Assis e Av. Nações Unidas. 

  

 
Fonte: Diagnóstico Plano Diretor Macrodrenagem (2014). 

 
Figura 36 – Exemplo de placas utilizadas em ações do Plano de Ação Emergencial. 

 
Fonte: Plano de Ação Emergencial, 2013. 

 

A seguir, locais que receberam placas de aviso emergencial em caso de chuvas 

intensas (segundo Plano de Ação Emergencial, 2013): 

 
� Av. Nações Unidas, quarteirão 02, no canteiro central, sentido rodoviária – 

centro;  

� Av. Nações Unidas, quarteirão 07, no canteiro central, sentido centro – 

rodoviária;  
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� Av. Nações Unidas, quarteirão 13, no canteiro central, sentido Geisel – centro;  

Av. Alfredo Maia, quarteirão 01, esquina com Praça Espanha;  

� Rua José Bastos, quarteirão 2, lado impar;  

� Av. Rodrigues Alves X Av. Aureliano Cardia, sentido centro-bairro;  

� Av. Rodrigues Alves X Av. Manoel Duque, sentido bairro-centro;  

� Av. Daniel Pacifico X Rua Marconi, sentido Bela Vista – Vila Falcão;  

� Av. Daniel Pacifico X Rua Goncalves Dias, sentido Vila Falcão – Bela Vista;  

� Av. Nações Unidas X Av. Duque de Caxias;  

� Av. Castelo Branco, próximo a Praça Chujiro Otake;  

� Rua Cuba, ligação entre a Vila Giunta e Independência.  

 

6.4.1. Projetos na Área da Drenagem Urbana 
 

A Secretaria de Obras em parceria com a Secretaria de Planejamento  e outros 

entes da Administração Municipal tem desenvolvido estudos e projetos no âmbito da 

macrodrenagem urbana, visando a resolução de locais críticos.  

 

O mais recente refere-se a um estudo e projeto em elaboração para mitigação de 

inundações, requalificação do sistema viário e reurbanização da Bacia do Córrego 

Águas das Flores (Setor de Planejamento n° 12), onde se encontra um dos locais 

mais críticos em relação a eventos de inundações extremas referente à Avenida das 

Nações Unidas, estabelecido como de Risco Muito Alto em quase toda a extensão 

da avenida. 

 

Nestes estudos e projeto básico ainda estão sendo avaliadas propostas para a 

resolução de problemas que ocorrem na localidade. As soluções previamente 

discutidas baseiam-se em três possibilidades para a região, que são: (i) reforço da 

capacidade local com implantação de novas galerias e tuneis; (ii) instalação de 

reservatórios de amortecimento de cheias com readequação do sistema existente e; 

(iii) combinação entre as duas alternativas anteriores no projeto de macrodrenagem. 

Em virtude das alternativas ainda estarem em estudos e análises não há um 
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posicionamento no presente momento sobre sua concepção a ser adotada ou custos 

efetivamente definidos. 

 

É possível ainda diagnosticar que faltam detalhamentos para a execução dos 

projetos e que tais projetos entram facilmente em desatualização, uma vez que 

passando os anos e sua execução não efetivada, as mudanças locais da cidade 

continuam alterando concepções e necessidades projetadas. 

 

A Secretaria de Obras possui projetos básicos para barramentos, conforme previsto 

no PDP (2008) através de estudos de macrodrenagem realizados, contemplando:  

 

� Barragem Córrego Água da Forquilha (II) e Barragem Córrego da Ressaca (III) 

– Valor estimado do projeto da ordem de R$ 21.800.000,00 reais. 

� Barragem Córrego da Grama (com dois barramentos, VIII e IX) – Valor 

estimado do projeto de R$ 7.800.000,00 reais. 

 

 

6.5. GESTÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

A Lei Municipal n° 3.601 de 27 de julho de 1993 é aquela que dispõe sobre a 

estrutura organizacional do município de Bauru, definindo as Secretarias e órgãos 

do Poder Executivo Municipal e suas principais atribuições.  

 

Quanto à drenagem urbana e manejo de águas pluviais, destaca-se A Secretaria de 

Obras como a gestora e operadora do sistema de drenagem urbana. A Secretaria 

organiza-se conforme abaixo: 

 

A Secretaria de Obras (item XIV, Art. 15, Lei n° 3.601/1993) tem como atribuição 

realizar a Política Municipal de Obras Públicas, compondo-se de: Gabinete de 

Secretário, Departamento Técnico, Departamento de Obras Públicas, Departamento 

de Construções e Serviços Gerais e Departamento de Apoio Operacional.  
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No âmbito desta Secretaria e a drenagem urbana é relevante à atuação do 

Departamento de Obras Públicas o qual é integrado pela: Divisão de Drenagem, 

Divisão de Terraplanagem, Divisão de Pavimentação e Divisão de Estradas 

Municipais.  

 

A Divisão de Drenagem é composta das seguintes seções: (i) Seção de Construção 

de Galerias; (ii) Seção de Manutenção de galerias e  obras de arte; (iii) Seção de 

Limpeza e Bocas-de-lobo; (iv) Seção de controle de insumos. 

 

Também cabe salientar na atuação da Secretaria de Obras no âmbito da drenagem 

quanto ao Departamento Técnico, especificamente na Divisão de Projetos e 

infraestrutura. Essa divisão é composta de suas seções: (i) Seção de elaboração de 

projetos públicos de infraestrutura e (ii) seção de avaliação de projetos de 

infraestrutura e empreendimentos.  

 

Em termos gerais as principais atribuições da Sec. de Obras no âmbito da drenagem 

urbana são:  

 

� Implantações de rede de galerias; 

� Execução de dissipadores; 

� Reparos e manutenções em galerias existentes; 

� Reposição de tampas em bocas-de-lobo; 

� Limpeza de bocas-de-lobo; 

� Implantação de células macrodrenagem; 

� Elaboração e acompanhamento de projetos ligados à drenagem urbana; 

� Entre outras atividades. 

 

A seguir, apresenta-se um organograma simplificado quanto a Secretaria de Obras, 

seus Departamentos e Divisões (Figura 37).  
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As principais atribuições da Secretaria de Obras frente à drenagem são conforme o 

Quadro 9, ou seja, é a secretaria responsável pelos serviços diversos de execução e 

manutenção no âmbito da drenagem urbana. 

 
Quadro 9– Atuação da Secretaria de Obras no Sistema de Drenagem Urbana. 

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
O

br
as

 

Departamento 
Divisão 

Seção Atribuições principais 

Departamento de 
Obras Públicas – 

Divisão de Drenagem 

Seção Controle e 
distribuição de insumos 

Responsável pela alocação de 

servidores, material e maquinários; 

Seção Construção de 
galerias e obras de arte 

Execução e acompanhamento de 

obras públicas ligadas à drenagem 

urbana; 

Seção Reparos e 
manutenções de 

galerias e obras de arte 

Manutenções, controles e obras em 

processos erosivos na área urbana; 

Seção Limpeza e 
manutenções de bocas-

de-lobo 

Manutenções ligadas ao sistema de 

drenagem urbana implantada; 

Departamento 
Técnico – Divisão de 

Projetos e 
Infraestrutura 

Seção de elaboração de 
projetos públicos de 

infraestrutura 

Elaboração de projetos públicos; 

Outorga DAEE* 

Seção de avaliação de 
projetos de 

infraestrutura de 
empreendimentos 

Emissão de diretrizes específicas 

para elaboração de projeto de 

drenagem; 

Aprovação de projetos de 

loteamentos e empreendimentos; 

Análise de projeto de drenagem; 

Análise de Estudos de Impacto de 

Vizinhança – EIV; 

Fonte: Secretaria de Obras, Divisão de Administração e Expediente, 2016. *DAEE – 
Departamento de águas e energia elétrica de São Paulo – é o órgão gestor Estadual de 

recursos hídricos.  
 

 
O corpo funcional da Divisão de Drenagem é composto de um Diretor de Divisão e 

07 funcionários diretos (Divisão de Drenagem). O Departamento Técnico contém 01 
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diretor de Departamento; 02 Diretores (em cada divisão do Departamento) e 07 

funcionários diretos do Departamento. 

 

Os equipamentos e veículos disponíveis especificamente na Divisão de Drenagem 

são apresentados conforme a seguir.  

 
Quadro 10– Equipamentos e Veículos da Secretaria de Obras – Divisão de Drenagem. 

Veículo/equipamento Marca/Modelo Ano Prefixo Local 

Kombi Volkswagem 2011 354 

Kombi Volkswagem 2011 355 

Kombi Volkswagem 2011 360 

Kombi Volkswagem 2011 361 

Caminhão 6000 Chevrolet 1994 152 

Caminhão 6000 Chevrolet 1994 562 

Caminhão Pipa 12000 Chevrolet 1995 524 

Caminhão  Ford/cargo 1517 2010 332 

Caminhão Ford/cargo 12000 2000 547 

Caminhão  Ford/cargo 815 2010 320 

Caminhão Ford/cargo 2623 2012 644 

Escavadeira hidráulica CASE/CX 220 2008 433 

Escavadeira Hidráulica New Holland E215B 2014 498 

Retroescavadeira JCB 214 Serie 4 2002 414 

Retroescavadeira New Holland LB 90 2010 434 

Retroescavadeira New Holland LB 90 2010 435 

Fonte: Secretaria de Obras, Divisão de Administração e Expediente, 2016. 
 

Segundo informações da Secretaria de Obras, Divisão de Drenagem, esses 

equipamentos são de uso exclusivo da Divisão de Drenagem. O uso por outras 

Divisões existentes na Secretaria de Obras é eventual/esporádica e apenas sob 

programação prévia com agendamento. Por isso, vale salientar como aspecto 

positivo o fato da Divisão possuir equipamentos e veículos próprios para suas 

atividades no âmbito das manutenções em drenagem urbana.  

 

Entretanto, a municipalidade salienta a insuficiência quanto à quantidade de 

equipamentos disponíveis para execução de todas as atividades/campo de atuação. 

Salienta-se ainda que alguns equipamentos, conforme o Quadro acima mostrou, são 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 66  
 
 

mais antigos, o que possivelmente requer maiores custos de manutenção e, por 

ventura, períodos destes equipamentos parados nas oficinas devido à tais 

manutenções.  

 

Quanto à pessoal, a municipalidade menciona deficiência quanto ao número de 

funcionários alocados para as atividades e ainda deficiência quanto à capacitações e 

treinamentos para sua atuação. O acompanhamento técnico também é deficitário, 

uma vez que a Divisão de Drenagem, por exemplo, não possui acompanhamento de 

engenheiro responsável em muitas atividades que são executadas.  

 

6.5.1. Outras Secretarias com Atividades Relacionadas ao Sistema de 
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

 

No município de Bauru a gestão do sistema de manejo de águas pluviais também 

está relacionada à atuação de outras secretarias e órgãos municipais em virtude da 

pluralidade de ações, temas e procedimentos que envolvem o tema da drenagem.  

 

Quanto ao manejo de águas pluviais e drenagem urbana cabe citar a atuação da 

Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente - SEMMA, do 

Departamento de Água e Esgotos – DAE e da Defesa Civil Municipal. Quanto ao 

manejo de águas pluviais do meio rural atuam a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento – SAGRA e também a Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA.  

 

A Secretaria de Planejamento Urbano (item XV, Art. 16), tem atribuição de realizar a 

Política Municipal de Planejamento e compõe-se do Gabinete do Secretário, 

Departamento de Planejamento Urbano e do Departamento de Controle do Uso e 

Ocupação do Solo.  

 

O Departamento de Planejamento Urbano é composto da: Divisão de Diretrizes e 

Normas; Divisão de Execução de Planos e Projetos e, o Departamento de Controle 

do Uso e Ocupação do Solo é integrado pela: Divisão de Aprovação de Projetos; 

Divisão de Cadastro e a Divisão de Fiscalização.  
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Item XVII, Art. 18) tem como principal 

atribuição realizar a Política Ambiental municipal, compondo-se do Gabinete do 

Secretário, Departamento Zoo-botânico e do Departamento de Ações e Recursos 

Ambientais.  

 

O Departamento Zoo-botânico é integrado pela: Divisão de Zoológico; Divisão se 

Jardim Botânico; O Departamento de Ações e Recursos Ambientais é composto 

pela: Divisão de Praças e Áreas Verdes; Divisão de Controle e Projetos Ambientais.  

 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SAGRA é integrada pelos: 

Departamento de Agricultura, Departamento de Administração e Expediente e o 

Departamento de Abastecimento. Quanto à questão de drenagem urbana, tem-se a 

Divisão de Estradas Rurais estabelecida no Departamento de Agricultura. Essa 

divisão realiza ações de obras e manutenções ligadas à drenagem nas estradas 

rurais, pontes e travessias rurais.  

 

O Departamento de Águas e Esgoto – DAE foi instituído em autarquia através da Lei 

Municipal n° 1.006 de 24 de dezembro de 1962. Entretanto é a Lei n° 6.365 de 17 de 

junho de 2013 que define sua organização atual. O DAE integra seções 

administrativas e do Presidente e as divisões de: Assuntos jurídicos; Administrativa; 

Financeira; Técnica; de Planejamento; Produção e Reservação e de Apoio 

Operacional.  

 

Ações ligadas à drenagem ocorrem na Divisão Técnica, composta pelo: Serviço de 

Ligação de Água e Esgoto, a qual é composta pelas seguintes seções: Seção de 

Fiscalização de Águas Pluviais; Seção de Vistorias; Seção de Ligação de Água e 

Esgoto. É de atuação a Seção de Fiscalização de Águas Pluviais quanto ao tema.  

 

A Defesa Civil Municipal de Bauru é o órgão ligado ao Poder Público Municipal  e 

ligado diretamente ao Gabinete de Prefeito, responsável por ações em momentos de 

emergencia e situações de calamidades públicas, em geral, ligados a eventos 

extremos de chuva e outros desastres naturais. Faz parte da seção operacional do 
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COMDEC – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – SINPDEC.  

 

É possivel mencionar que a Defesa Civil municipal de Bauru encontra-se com equipe 

em quantitativo defasado, não havendo equipe permanente com qualificação 

adequadas (as equipe mudam a cada gestão administrativa), além da falta de 

estrutura física para organização e fomento de ações do órgão, veículo de apoio e 

atuação direta, entre outros. 

 

Quanto à drenagem urbana e manejo de águas pluviais têm-se as principais ações e 

atribuições quanto às Secretarias descritas acima (Quadro 11): 
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Quanto a estas Secretarias com alguma atuação de forma mais direta no âmbito da 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais foi diagnosticado o seguinte corpo 

funcional em cada ente (Quadro 12): 

 
Quadro 12– Corpo Funcional Secretarias com Atuação Direta em Drenagem Urbana e Manejo 

de Águas Pluviais. 
Secretaria/Órgão Corpo Funcional 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
– Divisão Estradas Rurais 

01 Diretor Divisão; 02 operadores de 

máquinas; 01 motorista; 02 serviços gerais; (1) 

Departamento de Água e Esgoto – DAE – 
Divisão técnica - Seção Fiscalização 

Águas Pluviais 

01 Diretor, 01 Auxiliar Administrativo, 01 

Chefe de Seção, 06 fiscais/funcionários de 

campo. 

Defesa Civil 01 responsável; 01 administrativo.  
(1) A SAGRA mantém convênio de trabalho com a Penitenciária existente no município e 
eventualmente é disponibilizada atuação de reeducandos nas atividades da Secretaria. Em 2016, 
estão atuando 6 reeducandos nas atividades diárias da Secretaria  

 

Apesar de haver uma seção dentro da Secretaria de Obras voltada para ações 

quanto à drenagem urbana e manejo de águas pluviais, e da SAGRA possuir 

intervenções quanto à drenagem no meio rural e estradas rurais, as equipes para 

atuação no tema são insuficientes frente às demandas do sistema.  

 

Há a ausência de acompanhamento de pessoal técnico habilitado (engenheiros, por 

exemplo) na execução de atividades de manutenções e obras de melhorias e de 

implantação do sistema, o que acaba por desencadear deficiências no setor.  

 

A municipalidade relatou ainda a falta de treinamento das equipes atuais na 

execução de suas atividades e, muitas vezes, a ausência de projetos executivos 

adequados para o desenvolvimento de melhorias e implantação da rede de 

drenagem. Em muitos casos, sistemas são implantados com subdimensionamentos 

ou não atendendo à normas técnicas pertinentes, da ABNT ou de desempenho.  

 

No que diz respeito ao DAE, segundo informações a equipe disponível é suficiente 

para atender a demanda de fiscalizações quanto às ligações pluviais versus a rede 

de esgotamento sanitário. O setor informou que a questão de ligações indevidas de 
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esgotos sanitários na rede pluvial urbana não se apresenta como uma problemática 

grave ou crônica no município.  

 

A SAGRA que atua em obras e manutenções dos sistemas de drenagem no meio 

rural, a disponibilidade de equipamentos e máquinas é conforme a seguir.  

 
Quadro 13– Relação de Equipamentos e Máquinas – SAGRA. 

Equipamento/Máquina Marca Modelo Ano  Estado de conservação 

Pá Carregadeira Fiatallis FR120.2 2.000 Precário 

Motoniveladora Caterpillar 120G 1995 Precário 

Caminhão Basculante Ford F12000 2000 Adequado 

Caminhão  carga seca Chevrolet D12000 1994 Precário 

Caminhão ¾ Baú Chevrolet GMC 6000 1999 Adequado 

Utilitário Volkswagen Kombi 2011 Bom 

Utilitário Volkswagen Saveiro 2011 Bom 

Fonte: Departamento de Agricultura - SAGRA, 2016.  
 

Vale salientar que os equipamentos e máquinas da SAGRA não atuam apenas na 

manutenção de estradas rurais e drenagem e são utilizadas para as várias 

atribuições da Secretaria no meio rural junto ao Departamento de Agricultura. 

 

A falta de equipamentos e máquinas disponíveis para as atividades de obras e 

manutenções em drenagem urbana é uma problemática municipal, além disso 

muitas vezes são equipamentos antigos que requerem muito tempo em manutenção 

e reparos mecânicos, gerando alto custo operacional ao município.  

 

6.5.2. Técnicas e Tecnologias Adotadas 
 

Com base na visita técnica realizada em Bauru, as técnicas e tecnologias adotadas 

pelo município estão ligadas a conceitos de um rápido escoamento e disposição final 

das águas pluviais. Não envolvem, por exemplo, a adoção de medidas preventivas 

aos problemas vinculados a drenagem urbana e sim a adoção de medidas corretivas 

e estruturais.  
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O sistema implantado opera por gravidade no qual, as águas pluviais coletadas pelo 

sistema de microdrenagem são conduzidas por uma rede de galerias subterrâneas 

até os canais mais próximos de macrodrenagem, esses compondo a hidrografia da 

região em especial contemplando a Bacia do Rio Bauru (sede urbana).  

 

Compreendem os métodos e dispositivos empregados em Bauru:  

 

� Meio fio, bocas de lobo, caixas coletoras com gradeamento, galerias 

subterrâneas, poços de visita para microdrenagem e; 

� Sarjetas, sarjetões, valas naturais e de concreto, obras de contenção de 

taludes, caixas coletoras de talvegues, bacias de contenção.  

� A macrodrenagem urbana é composta basicamente de alguns córregos e 

ribeirões que drenam a água pluvial principalmente a Bacia do Rio Bauru e 

seus afluentes. 

 

Esquematicamente o modelo utilizado no município é apresentado na Figura 38.  

 
Figura 38: Sistema de Drenagem Urbana de Bauru – Modelo Empregado. 

 
 

 

 

Sarjetas, 
Sarjetões 

•Microdrenagem urbana  

Bocas-de-lobo •Microdrenagem Urbana 

Galerias  Pluviais 
Subterrâneas 

•Microdrenagem Urbana 

Macrodrenagem: 
Ribeirões e 
Córregos 
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A seguir algumas imagens que exemplificam as principais tipologias de unidades 

operacionais implantadas em Bauru para o sistema de drenagem urbana são 

apresentadas abaixo.  

 
Figura 39 – Escadarias da macrodrenagem Córr. Madureira, afluente Rio Bauru (Av. Nuno de 

Assis). 

 
 

Figura 40 – Canal aberto de concreto do Rio Bauru (Av. Nuno de Assis). 
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Figura 41 – Lançamentos na Macrodrenagem, Parque Bosque União, próximo Av. Alves 
Seabra, Q. 11 e 12. 

 
 

Figura 42 – Exemplificação bocas-de-lobo com grades. 
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Figura 43 – Exemplificação sarjetas ao longo da via pavimentada. 

 
 

Figura 44 – Exemplificação sarjetão em travessia de via pavimentada (Av. Alfredo Maia). 
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Figura 45 – Degrau Canal Rio Bauru e lançamento na macrodrenagem. 

 
 

Figura 46 – Bocas-de-lobo gradeadas no viaduto Av. Rodrigues Alves sobre Rod. Mal. Rondon. 
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Figura 47 – Bocas-de-lobo sem grades Rua Lucio Luciano. 

 
 

Figura 48 – Bocas-de-lobo sem grades Av. Nossa Senhora de Fátima. 

 
 

A seguir, imagens dessas estruturas observadas em Bauru: 

 
Figura 49 – Ponte de concreto (esq.) e Ponte em células de concreto (dir.). 

  
Fonte: Diagnóstico Plano de Macrodrenagem Urbana (2014). 
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Figura 50 – Passarela Urbana (esq.) e Ponte com tubos Armco (dir.). 

  
Fonte: Diagnóstico Plano de Macrodrenagem Urbana (2014). 

 

Há no município 02 barragens implantadas compreendendo medidas de contenção 

para águas pluviais urbanas, ambas estão inseridas na Bacia do Rio Bauru, são 

elas: 

 

� Barragem do Córrego Água do Castelo (localizada na Avenida das Nações 

(Norte), próximo a Vila Garcia e Vila Seabra);  

� Barragem do Córrego Água do Sobrado (localizada no Bairro Jardim Jussara); 

 
Figura 51 – Bacia de detenção Córr. Água do Castelo, Av. das Nações Norte. 
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Figura 52 – Bacia de detenção Córr. Água do Sobrado, Jardim Jussara. 

 
 

No PDP (2008) no item sobre a Política Municipal de Drenagem foram indicadas a 

necessidade de reserva de espaços para execução de sistemas de controle de 

cheias composta por 09 barramentos/reservatórios em Bauru (Art. 162, PDP, 2008), 

inclusas as duas já implantadas conforme citou-se acima: 

 
I - barragem do Água da Ressaca; 

II - barragem do Água da Forquilha; 

III - barragem do Rio Bauru; 

IV - barragem do Água do Sobrado;* 

V - barragem do Córrego da Grama I; 

VI - barragem do Córrego da Grama II; 

VII - reservatório da Av. Nações Unidas; 

VIII - barragem do Água do Castelo;* 

IX - barragem do Água Comprida. 

(Art. 162, PDP, 2008).  

*Já implantadas. 
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 Figura 53 – Estruturas de Contenção de Cheias previstas em Bauru. 

 
Fonte: Baseado no Plano Diretor Participativo – PDP, 2008. 
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Destes barramentos, há necessidade de implementação de estudos e projetos 

detalhados para as demais áreas, em especial mais 04 barramentos, sendo 

prioritários (segundo informações da Sec. de Obras): 

 

� Barragem Córrego Água da Forquilha (II); 

� Barragem Córrego da Ressaca (III); 

� Barragem Ribeirão Bauru (I) e; 

� Barragem Córrego da Grama (com dois barramentos, VIII e IX).  

 

Não há estimativa de quando tais estudos e projetos serão executados pela 

municipalidade, mas já há projetos básicos elaborados para tais barragens, 

especificamente Água da Forquilha, Ressaca e Córrego da Grama como visto 

anteriormente. 

 

Em termos gerais, não há padronização quanto a adoção de técnicas nas unidades 

que compõe o sistema de microdrenagem urbana em Bauru, apesar do conceito do 

modelo ser o gravitacional convencional. As sarjetas e sarjetões são comuns nas 

vias pavimentadas como mostraram as imagens acima.  

 

As bocas-de-lobo podem ser gradeadas ou sem grades, havendo em maior número 

nos pontos considerados problemáticos em termos de escoamento das águas 

pluviais urbanas. As tubulações são em sua maioria de concreto, com travessias e 

microdrenagem implantadas mais recentemente que adotam o emprego de 

tubulações em PEAD.  

 

Em termos gerais há inúmeros trechos de galerias na área urbana que são antigos, 

sendo implantadas sem que haja garantia de eficiência no escoamento de águas 

pluviais (dimensionamento insuficiente ou implantado sem critério/projeto). A 

municipalidade cita como pontos com tais características: Núcleo Habitacional Mary 

Dota, Núcleo Habitacional Edson Francisco da Silva, Núcleo Habitacional Nobugi 

Nagasawa, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garmes, Núcleo Habitacional José 

Regino, Jardim América, Jardim Aeroporto, Jardim Estoril III, Jardim Pagani, Novo 
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Jardim Pagani, Residencial Parque Colina Verde, Vila Falcão, Vila Seabra (Baixada 

Silvino). 

 

A municipalidade salienta ainda a dificuldade em realização de manutenções em 

redes de drenagem existentes, devido a ausência de poços de visita instalados, por 

exemplo, o que requer que sejam feitas escavações para localização de caixas de 

conexão e realização de manutenções.  

 

Os canais abertos são revestidos com concreto, em especial o Rio Bauru e seus 

principais afluentes que passam pelas principais vias da cidade, havendo a 

implantação de degraus, escadarias para contenção de velocidade de escoamento. 

Os demais córregos e ribeirões apresentam-se com seu talude natural.  

 

Quanto à conservação, observou-se a ocorrência de unidades do sistema 

quebradas, danificadas ou em processo de assoreamento ou erosões. Grades ou 

peças de concreto também danificadas com a ação do tempo, sem manutenção ou 

troca recente. Observa-se sistemática negligência quanto à manutenções na 

infraestrutura de microdrenagem principalmente. 

 

Segundo o diagnóstico do Plano Diretor de Drenagem Urbana (2014) as barragens 

existentes apresentam problemas relativos à falta de manutenção periódica havendo 

ocorrências de assoreamento, acúmulo de resíduos e de empoçamentos que são 

potenciais disseminadores de criadouros de vetores de doenças.  

 

Ainda, tem-se que a falta de manutenção na macrodrenagem e de limpezas 

periódicas nos leitos naturais dos principais córregos o que contribui para diminuir a 

capacidade de escoamento da água pluvial devido à deposição de areia, existência 

de vegetação.  

 

O município de Bauru tem exigido dos empreendedores a adoção de técnicas de 

contenção de águas pluviais através de pequenas bacias de contenção em novos 

empreendimentos urbanos através do Programa de Uso Racional da Água em 

Edificações, criado pela Lei Municipal n° 6.110, de 25 de agosto de 2011: 
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Art. 3°: É obrigatório nos projetos de construção de 

novas edificações, na área urbana do Município, com 

área de cobertura/telhado igual ou superior a 300 

(trezentos) metros quadrados, se for construção 

horizontal, ou de 200 (duzentos) metros quadrados, 

se for construção vertical, aprovados após a 

publicação desta Lei, a construção de reservatórios 

que captem as águas pluviais para posterior 

utilização.  

 

Art. 7° (...), Parágrafo único. O reservatório de água 

de chuva será proporcional ao número de unidades 

nos empreendimentos residenciais ou à área 

construída nos empreendimentos 

comerciais/industriais.   

 

As diretrizes de projetos de empreendimentos e loteamentos são definidas através 

de uma comissão formada por técnicos de diversas secretarias e órgãos (Grupo de 

Análise de Empreendimentos - GAE), o qual é o responsável pela análise, 

elaboração e expedição das diretrizes ambientais e urbanísticas e 

pré aprovação de projetos de parcelamento do solo e polos geradores de tráfego. A 

aprovação dos projetos com base nas diretrizes do GAE é feita pela Secretaria de 

Obras junto ao Departamento Técnico na Seção de Projetos de Infraestrutura e 

Empreendimentos.  

 

A exigência é que os empreendimentos possam estar aptos a deter o volume de 

acréscimo da vazão de escoamento local devido a sua implantação correspondente 

a cerca de 20 minutos dos picos de chuva. A fiscalização quanto ao cumprimento da 

execução dessas bacias de detenção junto aos empreendimentos está vinculada à 

emissão do “Habite-se” das edificações: 
 

Art. 8º O não cumprimento das disposições contidas 

nesta Lei implicará, para os projetos de construção de 

novas edificações, o  

indeferimento da concessão da licença de construção 

ou expedição de “habite-se”, conforme o caso.   
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Além do controle de cheias, essas bacias de detenção têm como outros objetivos 

indiretos do Programa decantar materiais pesados em suspensão na água pluvial, 

contribuindo para evitar a poluição dos córregos, além da infiltração e evaporação 

que contribui para restabelecer o ciclo hidrológico com sustentabilidade. 

 

A seguir fotografias que exemplificam a implantação dessas pequenas bacias de 

detenção em novos empreendimentos como loteamentos e condomínios horizontais 

e verticais (Figura 54).  

 
Figura 54 – Exemplos de Bacias de Detenção em Empreendimentos Urbanos, Programa Reuso 

da Água - Lei N° 6.110/2011. 
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O Plano Diretor de Drenagem Urbana (2014) diagnosticou que essas bacias de 

detenção em empreendimentos privados são executadas sem acompanhamento 

técnico devido para aferir a funcionalidade da obra quanto a assoreamentos, 

deposição de resíduos, obstrução de extravasadores, cercamentos, etc. Há 

observância de falta de manutenção pelos empreendimentos após construídas o que 

tem como consequência a disseminação de maus odores à vizinhança e um 

ambiente propicio ao desenvolvimento de vetores de doenças.  

 

Além dos reservatórios de detenção pluvial temporários, todos os empreendimentos 

que necessitam da elaboração de projetos de drenagem pluvial tais como 

loteamentos e condomínios, o município detém a exigência de algumas diretrizes 

para a execução desses projetos de sistemas de drenagem pluvial urbana. Tais 

exigências são realizadas pela Secretaria de Obras – Divisão de Drenagem. Em 

linhas gerais, as diretrizes são conforme abaixo: 

 

� Considerar toda a bacia de contribuição, inclusive a montante para elaboração 

do projeto de drenagem pluvial com verificação quanto a capacidade de 

suporte do sistema existente a jusante do empreendimento; 

� Contemplar projeto de reservatório de detenção considerando que a situação  

� Anterior à implantação do empreendimento seja a mesma após a sua 

implantação. 

� O reservatório de detenção, antes de chegar ao ponto de lançamento no corpo 

d’água, deve ser capaz de acumular a vazão total durante 20 (vinte) minutos, 

com vazão subdimensionada de saída, igual à produzida nas condições do 

terreno natural antes da implantação do empreendimento; 

� Nos casos de reservatórios cujo dimensionamento resultar em capacidades 

inferiores à acumulo de 20 minutos, deve ser adotado reservatório mínimo de 

contenção da vazão total por 20 minutos. 

� Os dimensionamentos do sistema deverá ser utilizada a equação de chuva 

para Bauru, com tempo de retorno não inferior a dez anos.  
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� Os projetos devem contemplar adoção de: Guias, sarjetas e sarjetões; 

pavimentação; poços de visita, tubulações; bocas-de-lobo duplas, caixas e 

dissipadores e outros elementos que sejam necessários.  

� Os projetos devem contemplar a apresentação de plantas, ART’s, memoriais 

descritivos e de cálculo; 

� A dimensão mínima da tubulação nos projetos deverá ser de 60 cm,  

� As bocas de lobo devem ser duplas.  

� A velocidade mínima para tubos de concreto deverá ser de 0,65 m/s e a 

máxima de 5,0 m/s.  

� Deverá ser previsto dissipador junto ao lançamento no córrego com inclinação 

adequada para não provocar erosão;  

� Todas as obras necessárias deverão ser executadas pelo empreendedor, 

considerando material e mão de obra.  

� O “Habite-se” do empreendimento ficará vinculado ao recebimento das obras 

de galerias de águas pluviais, além das demais exigências das secretarias 

municipais;  

� Deve ser prevista a instalação de Referência de Nível (RN) em coordenadas e 

altitude, em concreto, que permaneça como parâmetro para futuras 

conferências e acompanhamento.  

� Outras exigências segundo peculiaridades locais de cada empreendimento.  

 

6.5.3. As Informações do Sistema na Área Rural  
 

O Plano Diretor Participativo de Bauru, Lei n° 5.631/2008, menciona que o 

parcelamento do solo rural deve ser feito com anuência do Poder Público municipal, 

com exigência de: 

 
Art. 63: (...) IV - Execução pelo loteador das obras e 

serviços de perenização das estradas através de 

drenagem das águas pluviais para fora do leito 

carroçável, acumulando–as em terraços ou bacias de 

captação nas áreas marginais, abaulamento do leito 
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carroçável, cascalhamento e outras obras que se 

fizerem necessárias.  

 

Ainda com base no PDP, são Diretrizes Gerais Rurais das Políticas Setoriais e 

Sustentáveis Urbana e Rural: 

 
Art.152: Conservação ambiental e do saneamento 

dos setores rurais através: (...) VII - de programas de 

desassoreamento de córregos; V - da manutenção do 

sistema viário rural, controlando os processos 

erosivos; 

 

O PDP menciona ainda que é competência municipal a manutenção de estradas 

rurais, cuja responsabilidade fica com a Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento – SAGRA (Art. 191, PDP), dentro do Departamento de Agricultura, 

na Divisão de Estradas Rurais.  

 

O município gerencia o manejo de águas pluviais na área rural através de 

manutenções em estradas rurais, pontes e travessias, locais com alagamentos, 

erosões, valas de drenagem lindeiras às propriedades nas estradas rurais, entre 

outros. Todas as intervenções realizadas pela SAGRA são apenas de cunho 

corretivo.  

 

Os principais objetivos de manter as estradas rurais em boas condições através da 

atuação da SAGRA é garantir acessibilidade adequada a produtores e moradores do 

campo, facilitar o transporte escolar, facilitar o escoamento de safras etc.  

 

As estradas rurais sobre responsabilidade de atuação da SAGRA são aquelas 

constantes no Mapa 04 do PDP (2008), Sistema viário rural, apresentado abaixo 

(Figura 55). Estima-se que o município tenha malha viária de aproximadamente 327 

km de extensão, sendo 140 km caracterizadas como BRU’s e 187 km de estradas 

gerais rurais.  
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Figura 55 – Sistema Viário Rural sob atuação da SAGRA.  

 
Fonte: Mapa 04: Sistema Viário Rural - PDP Bauru (Lei n° 5.631/2008).  

 

No PDP (2008), Art. 186, as estradas rurais são classificadas em: 

 

� Principais: aquelas que partem da Rodovia Estadual em direção ao município 

(largura de 14 m);  

� Secundárias: aquelas que fazem interligação das vias principais e destas com 

o sistema viário estadual (largura de 9 m); 

� Caminhos Municipais: são aqueles que permitem o acesso de glebas às 

estradas municipais, com largura de 7 m. 

 

As intervenções nas estradas e sistema de drenagem podem ser realizadas por 

outros interessados, havendo necessidade, desde que com autorização, assim: 
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Art.197 - Todo serviço de manutenção e adequação 

das estradas rurais serão executados pela Prefeitura, 

podendo quando houver interesse, e de comum 

acordo, ser executados por outros com autorização 

prévia do órgão responsável.    

 

Assim, muitas das manutenções realizadas pela SAGRA são executadas na forma 

de parcerias com os proprietários rurais em função da ausência de recursos e 

maquinário disponível para tais atividades.  

 

O PDP menciona em seu Art. 192 que: 

 
Art.192 - Compete aos proprietários lindeiros receber 

as águas de escoamento das estradas e caminhos, 

definidos no sistema viário rural, desde que tais 

águas sejam tecnicamente conduzidas, podendo 

estas atravessar tantas quantas forem as 

propriedades a jusante, até que sejam 

moderadamente absorvidas pelo solo ou seu excesso 

despejado em manancial receptor natural.    

 

No entanto, a SAGRA expôs que tem dificuldades em implementar a obrigatoriedade 

do Art. 192 quando necessário em obras, manutenções e intervenções nas 

drenagens que realiza na porção rural do município por descontentamento ou 

impedimento dos proprietários locais.  

 

O PDP traz diretrizes quanto ao manejo de águas pluviais no ambiente rural, por 

exemplo, podendo-se considerar o que consta: 

 
Art.193 - O escoamento das águas das estradas e 

caminhos deverão ser tecnicamente conduzidos de 

modo à: I -  não causar erosão e degradação do solo 

em propriedades agrícolas; II -  não poluir cursos 

d’água; III - não obstruir o tráfego interno da 

propriedade; IV -  não reduzir o grau de utilização da 

propriedade. 
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Art.195 - Compete aos proprietários lindeiros, 

meeiros, arrendatários e todos aqueles que por 

qualquer tipo tenham a posse ou explorem a 

propriedade rural: I - manejar o solo da propriedade 

de maneira a impedir que o escoamento superficial 

das águas pluviais atinjam a estrada; 

 

Em termos de técnicas para drenagem na área rural são comumente utilizados: 

curvas de nível, caixas de contenção de águas pluviais; camaleões; sistemas de 

galerias; receptores de águas pluviais; dissipadores de energia; canaletas; 

 

A seguir imagens dessas técnicas utilizadas na área rural de Bauru para manejo de 

águas pluviais (canaletas e curvas de nível). 

 
Figura 56 – Tipologia de Canaletas usadas na drenagem rural. 

 
Fonte: Diagnóstico Plano de Macrodrenagem (2014). 
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 Figura 57 – Tipologia de Curvas de Nível em estradas rurais. 

 
Fonte: Diagnóstico Plano de Macrodrenagem (2014). 

 

Cabe citar no que concerne à área rural ao Distrito de Tibiriçá, localizado a cerca de 

25 km do centro de Bauru. As vias principais do distrito são pavimentadas, no 

entanto o local carece de sistema de drenagem pluvial eficiente e universalizado em 

toda a extensão do mesmo.  

 
Figura 58 – Distrito de Tibiriçá, visão geral da Estrada de Acesso – BRU 007. 

 
Fonte: Diagnóstico Plano de Macrodrenagem Urbana (2014). 

 

O local conta com apenas um ponto de escoamento da microdrenagem de todo o 

volume de águas pluviais da porção urbana do Distrito, localizado às margens da 
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Estrada de acesso (BRU 007) no entroncamento com a Rua Carmelo Zamataro 

através de uma travessia por galeria sob a via, conforme mostra a Figura 59.  

 
Figura 59 – Local de saída da microdrenagem no Distrito Tibiriçá. 

 
 

O local de lançamento é sob uma vala natural ao lado da Estrada e segue em um 

talvegue natural pelas propriedades (Figura 60).  

 
Figura 60 – Local de saída da microdrenagem no Distrito Tibiriçá. 

 
 

Tendo em vista a concentração do volume de água escoada nesse ponto há 

processos erosivos relevantes no local, à jusante do ponto de lançamento, os quais 

vêm ocorrendo há anos. Há um foco de voçorocamento que se inicia há cerca de 

200 m de distância da via de acesso principal e do ponto de lançamento (à jusante), 
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o qual é mostrado nas imagens cedidas pela SAGRA. Em visita técnica realizada em 

maio de 2016, a observação do local foi dificultada em função de vegetação que 

recobre parte da voçoroca, no entanto constatou-se que o processo não está estável 

e há sinais de que é progressivo. Não foi possível constatar sua extensão, mas um 

morador local expos ser da ordem de 500 m de extensão com cerca de 3 a 4 m de 

profundidade (média). Atualmente, o local está parcialmente cercado, evitando 

acesso de animais e pessoas.  

 
Figura 61 – Voçorocamento no Distrito de Tibiriçá, jusante do lançamento da drenagem local. 

(Imagens de 2009). 

 
Fonte: Imagens cedidas pela SAGRA, 2009. 
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Figura 62 – Voçorocamento em Tibiriçá, jusante do lançamento da drenagem local. (Imagens 
atuais, maio 2016). 
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Figura 63 – Esquema da localização da voçoroca em Tibiriçá e o ponto de lançamento da 
drenagem local.  

 
Fonte: Diagnóstico Plano de Macrodrenagem (2014). 

 

Não há nenhum projeto ou ação de intervenção ou controle desta voçoroca junto ao 

Distrito de Tibiriçá em desenvolvimento pelo município de Bauru e/ou SAGRA. 

 

6.5.4. Indicadores Operacionais do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e 
Drenagem Urbana 

 

De forma geral, um indicador pode ser definido como um método de expressar uma 

avaliação sobre determinados dados ou informações, garantindo um critério único de 

apreciação para verificação de uma meta, por exemplo.  

 

Os indicadores podem ser qualitativos ou quantitativos e, em geral, dão a ideia de 

acompanhamento de um quadro de avaliação de desempenho, cobertura, qualidade 

ou de quaisquer fontes de dados diversos, os quais procuram apresentar um 

cenário: atual, retrógado, cumulativo ou ainda indicar alguma tendência sobre um 

assunto, tema ou questão que se busca conhecer.  

 

No caso do saneamento básico e a compreensão de sua situação em nível de Brasil 

também é interessante que se adotem indicadores para avaliar, por exemplo, a 
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cobertura dos serviços, qualidade, eficiência, modalidade de prestação de serviços, 

quantitativos gerais dos serviços de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem 

urbana.  

 

Em 1996, foi criado em nível Nacional, o Sistema de Informações sobre o 

Saneamento Básico – SNIS, vinculado ao Ministério das Cidades, com o objetivo de 

disponibilizar e compilar informações acerca de aspectos institucionais, 

administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de qualidade 

sobre os serviços de saneamento básico. No âmbito dos sistemas de água e esgoto 

as informações dos municípios são coletados desde 1995, já no âmbito do manejo 

de resíduos sólidos desde o ano de 2002.  

 

Anualmente, o portal público do SNIS, divulga resultados dos diagnósticos dos 

sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos para que possa ser consultada e 

utilizada para os mais diversos fins políticos, técnicos e de pesquisa. Os dados 

podem ser acessados gratuitamente através do portal: www.snis.gov.br. 

 

No caso do manejo da drenagem urbana, o SNIS ainda não formalizou a definição 

de um grupo específico de indicadores ao sistema que possam servir a todos os 

municípios como forma de diagnosticar a cobertura, desempenho, custos e, por fim 

como está a prestação desse serviço à população.  

 

No caso de Bauru, a Secretaria de Obras possui alguns indicadores operacionais de 

acompanhamento em relação a novas obras no sistema, reparos e limpezas de 

bocas-de-lobo. A Secretaria de Obras possui as seguintes informações para o 

sistema de drenagem urbana: 

 

Quanto a quantitativos de pontes (travessias), o diagnóstico do Plano Diretor de 

Macrodrenagem (2014), estima-se que em Bauru há: 

 

� 29 pontes de madeira; 

� 04 pontes de concreto; 

� 06 pontes de concreto com estrutura metálica; 
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� 17 travessias com tubulações de concreto; 

� 07 travessias com tubos “Armco” e; 

� 08 passarelas urbanas. 

 

Quanto a dispositivos de microdrenagem, estima-se que haja em Bauru cerca de 

7.000 bocas-de-lobo e estima-se que há cerca de 340 km de rede de 

microdrenagem implantada e operante no município. 

 

A Secretaria de Obras informou que no ano de 2015 foram realizados: 

 

� Implantação de 1.022 m lineares de galerias pluviais; 

� Reparos em 106 unidades de bocas-de-lobo (7.000 bocas-de-lobo no total), 

então foram feitos reparos em cerca de 1,5% das bocas-de-lobo existentes; 

� Limpeza de 419 unidades de bocas-de-lobo, então em praticamente 6% das 

unidades existentes; 

� Reparos em galerias: 94 unidades; 

� Reposição de tampas de bocas-de-lobo: 310 unidades.  

 

6.5.5. Sistema de Drenagem Urbana versus Sistema de Esgotamento Sanitário 
 

Na porção urbana de Bauru há separação integral do sistema de drenagem urbana 

em relação ao sistema de esgotamento sanitário.  

 

A Lei Municipal n° 2.339/1982 que dispõe sobre a infraestrutura de núcleos 

habitacionais estabelece que em Bauru devam ter obrigatoriamente (Art. 1°): 

 
b) rede coletora e de tratamento de esgoto; (...) 

d) guias e sarjetas; (...) 

 

O Código Sanitário do município, estabelecido pela Lei municipal n° 3.832, de 30 de 

dezembro de 1994, também define, em seu Art. 15 e 16, que: 
Art. 15: Todo assentamento urbano, para fins 

domésticos, comerciais, industriais ou mistos será 
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provido de drenagem que impeça a estagnação de 

águas pluviais.  

 
Art. 16: Todo sistema viário possuirá um sistema de 

drenagem visando impedir a erosão do solo e a 

estagnação de águas pluviais.  

 

Neste âmbito o Código Sanitário proíbe: 

 
Art. 41: É proibido descarregar ou despejar águas 

servidas de qualquer natureza em vias, praças, 

jardins, escadarias, vielas, passagens e quaisquer 

áreas e logradouros públicos. 

 

O próprio PDP (2008) define como prioridade ambiental a coleta e o tratamento de 

100% dos efluentes líquidos gerados no município, despejados nas bacias do Rio 

Batalha e Rio Bauru (Art. 148 – Política Setorial e Sustentável Urbana e Rural, PDP, 

2008).  

 

Há coleta de esgotos sanitários em cerca de 98,5% da área urbana operacionalizado 

pelo DAE. Na sede do perímetro urbano atualmente há apenas coleta de esgotos 

sanitários, no entanto não é realizado tratamento uma vez que a Estação de 

Tratamento de Esgotos – ETE está em execução.  

 

No Distrito Urbano de Tibiriçá, que faz parte do perímetro urbano, há coleta e 

tratamento de esgotos integralmente no local também operacionalizado pelo DAE.  

 

Assim, é possível mencionar que não é possível lançar esgotos sanitários no 

sistema de drenagem pluvial e, do contrário também, ou seja, não é permitido que 

se encaminhem águas pluviais urbanas na rede coletora de esgotos sanitários.  

A fiscalização quanto a esse tema fica à cargo do Departamento de Água e Esgoto – 

DAE através da Divisão Técnica, na Seção de Fiscalização de Águas Pluviais.  
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Segundo informações repassadas pela Divisão, o DAE atua nas fiscalizações com 

base em denúncias ou constatações pela equipe operacional de problemas na rede 

de esgotamento sanitário local. Neste âmbito, a equipe é deslocada para vistorias 

um setor ou bairro referente à problemas e irregularidades quanto à drenagem 

pluvial versus o sistema de esgoto.  

 

Quando não há denúncias em pauta a equipe é direcionada a uma programação de 

verificação de bairros ou setores não avaliados recentemente, no entanto não há um 

planejamento anual específico e isso é feito segundo demandas operacionais (é 

aleatório e difuso). 

 

Segundo informações não há um cenário crítico de irregularidades frente à ligações 

clandestinas de esgotos na rede pluvial ou da drenagem na rede de esgotamento 

sanitário, mas os problemas são pontuais e não há uma região ou bairro cujos 

problemas são evidentes ou crônicos, segundo passado pelo DAE. 

 

Em termos de procedimentos, o DAE verifica caso a caso em campo, faz vistorias e 

testes, havendo irregularidade é emitida uma notificação ao proprietário para que 

regularize a ligação conforme os padrões municipais e do DAE. Neste período, não 

havendo regularização o imóvel é passível de multa. Nesse assunto, a multa frente à 

irregularidades quanto à drenagem versus o sistema de esgoto é da ordem de R$ 

894,36 (cobrado mensal na conta de água/esgoto) até que seja feita regularização 

da notificação. 

 

 

No âmbito da área rural o PDP (2008) estabelece quanto ao uso e ocupação do solo 

rural, Art. 63, que os parcelamentos tenham sistema de tratamento de efluentes e 

que, nas estradas rurais, sejam executados dispositivos para drenagem pluvial, o 

que indica que o manejo nessa área também requer a separação entre a drenagem 

pluvial e o sistema de esgotos sanitários.  

 

Não há atuação do DAE ou outro ente público em sistemas de coleta e tratamento 

de esgotos sanitários na porção rural do município. É possível mencionar que há 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 100  
 
 

adoção de técnicas e sistemas alternativos de tratamento individuais de esgotos 

sanitários, por exemplo, compostos de fossas sépticas e sumidouros. Contudo não 

há fiscalização ou acompanhamento por parte do Poder Público neste tema.  

 

Uma vez que não há fiscalização ou exigência efetiva quanto à implantação de 

sistemas de coleta e tratamento de esgotos junto às propriedades rurais fica 

evidente a ocorrência de impactos ambientais e poluições nos corpos hídricos 

devido ao lançamento difuso de efluentes e dejetos sem que haja efetivo tratamento 

prévio uma vez que o sistema não é universalizado no meio rural.  

 

6.5.6. Receitas Operacionais, Despesas de Custeio e Investimento  
 

Neste assunto cabe citar as receitas alocadas na Secretaria de Obras em função de 

sua atuação na drenagem urbana municipal.  

 

Os recursos alocados na Secretaria de Obras são recursos advindos de fontes 

próprias do município tais como arrecadação de impostos, taxas diversas e outras 

receitas tais como recursos de convênios (governo estadual ou federal) e do fundo 

municipal de infraestrutura. Os recursos não estão vinculados ao IPTU – Imposto 

Predial e Territorial Urbano municipal.  

 

A dotação orçamentaria da Secretaria de Obras, em especial o que foi 

disponibilizado à Divisão de Drenagem (para a vigência de 2015) foi o total de R$ 

680.905,81 reais, assim divididos (Figura 64): 

 

� Implantação de redes de captação de drenagem e águas pluviais (obras 

recentes no Córrego Barreirinho): R$ 61.234,61 reais; 

� Manutenção de serviços de drenagem urbana, melhorias sistema existente 

(aquisição de tijolos, areia, cimento, insumos, tubos de concreto, pedras, 

ferro, etc.): R$ 619.671,20 reais. 
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Figura 64 – Receitas operacionais Divisão de Drenagem – Sec. de Obras. 

 
Fonte: Secretaria de Obras – Divisão de Administração e Expediente (dados de 2015). 

 

Segundo a municipalidade, os recursos locados na Divisão de Drenagem são 

escassos, motivo pelo qual há pouca execução de novas obras de melhorias com o 

pessoal do setor, havendo priorização para execução de manutenções.  

 

 

6.6. PROBLEMAS E DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS URBANAS DE BAURU 

 

6.6.1. Processos Erosivos 
 

O município de Bauru possui vários locais com ocorrências de processos erosivos 

de diferentes magnitudes. O solo predominantemente encontrado na região é de 

composição arenosa e tem facilidade em colapsar causando esses processos. 

 

São solos residuais, coluvionares ou aluvionares do Grupo Geomorfológico Bauru, 

formados por materiais de primeira categoria, ou seja, predominantemente areias 

finas e médias. Em termos característicos são encontrados os solos Podzólicos 

Vermelho e Latossolos Vermelho Escuro (maior parte do território).  

9% 

91% 

Receitas Operacionais Divisão de Drenagem 

Novas Obras de Melhorias Manutenções em geral, reparos
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O diagnóstico realizado no Plano de Macrodrenagem Urbana (2014) elencou alguns 

locais problemáticos quanto a processos erosivos. Um deles já foi apresentado 

anteriormente, tratando-se da voçoroca existente no Distrito de Tibiriçá à jusante do 

ponto de lançamento da drenagem local do distrito. 

 

Outro local trata-se das imediações do Núcleo Gasparini, Pousada Esperança II e 

Jardim Helena, cujas canalizações de drenagem pluvial local são encaminhadas ao 

Córrego Água Parada, aumentando consideravelmente sua vazão e causando 

processos erosivos ao longo do leito do rio (Figura 65). Processos erosivos 

desencadeados em leito de rios pode intensificar ocorrências de assoreamento 

destes cursos d’água.  

 
Figura 65 – Aspecto dos processos erosivos Córrego Água Parada (proximidades do N. 

Gasparini/Pousada Esperança/Jd. Helena). 

 
Fonte: Diagnóstico Plano de Macrodrenagem (2014). 

 

Um levantamento realizado pelo CPRM – Serviço Geológico do Brasil e DEGET – 

Departamento de Gestão Territorial, de julho de 2013, denominado “Ação 

Emergencial para delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, 

Inundações e Movimentos de Massa” catalogou outras áreas como prioritárias na 

intervenção quanto à processos erosivos, são elas: 

 

� Parque Jaraguá – Andorfato – Nova Esperança. 

� Jardim Jussara – Jardim Guilherme; 
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Outros locais elencados pela municipalidade: 

 

� Processos erosivos ao longo da calha Rio Batalha/Águas Virtuosas; 

� Processos erosivos ao longo da calha Córrego Água do Ventura; 

� Processos erosivos ao longo calha Córrego Guabiroba; 

� Processos erosivos ao longo da Rod. Marechal Candido Rondon (SP 300); 

� Processos erosivos ao longo Córrego Sertãozinho. 

 

Em janeiro de 2016, ocorrências de chuva intensa provocaram diversos danos e 

erosões no município de Bauru tanto na porção urbana como rural. Algumas das 

ocorrências já foram sanadas através de obras de recomposição e melhorias 

realizadas pela Secretaria de Obras (porção urbana) ou pela Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento – SAGRA (porção rural). A seguir, algumas fotografias 

que ilustram esses desdobramentos erosivos e danos resultantes desse evento 

recente.  

 
Figura 66 – Danos causados pela Chuva em janeiro – Rua São Sebastião (Córrego da Grama). 

 
Fonte: Secretaria de Obras, relatório de chuvas de janeiro de 2016. 
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Figura 67 – Danos causados pela Chuva em janeiro – Av. Daniel Pacífico. 

 
Fonte: Secretaria de Obras, relatório de chuvas de janeiro de 2016. 

 
Figura 68 – Danos causados pela Chuva em janeiro – Rua Tamandaré. 

 
Fonte: Secretaria de Obras, relatório de chuvas de janeiro de 2016. 

 
Figura 69 – Danos causados pela Chuva em janeiro – Rua Luiz Berro. 

 
Fonte: Secretaria de Obras, relatório de chuvas de janeiro de 2016. 
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Figura 70 – Danos causados pela Chuva em janeiro – Distrito Industrial. 

 
Fonte: Secretaria de Obras, relatório de chuvas de janeiro de 2016. 

 

Na área rural se observa cenário de processos erosivos relacionados especialmente 

ao assoreamento dos rios. Tais processos são favorecidos devido aos 

desmatamentos desordenados e irregulares, não adoção de práticas 

conservacionistas do solo nas atividades agrícolas e pecuárias, deficiências nos 

sistemas de manejo de águas pluviais de estradas rurais, ausência de vegetação 

nas margens dos rios, não adoção de medidas de controle em focos de degradação 

de solos, pisoteamento de gado em solo exposto, entre outros fatores.  

 

6.6.2. Outros Problemas Observados 
 

Outro problema diagnosticado em Bauru trata-se da poluição. Na área urbana a 

poluição decorre da deposição dos resíduos sólidos nos sistemas de galerias e 

canais da rede de drenagem. Observou-se em vários locais do município a 

existência de materiais, tais como “micro lixo”, como tampas de garrafas PET, 

plásticos diversos, garrafas PET, restos de poda no fundo de vale, entulhos, móveis 

velhos, etc. 
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Figura 71 – Resíduos Sólidos no Sistema de Drenagem Urbana – Fundo de Vale Rio Bauru. 

 
 

Figura 72 – Resíduos Sólidos no Sistema de Drenagem Urbana – Calha Rio Bauru. 

 
 

Na área rural, a poluição refere-se ao desenvolvimento de atividades agrícolas e 

criação de animais e dispersão de insumos e agrotóxicos nos corpos de água 

existentes. O lançamento de esgotos sanitários nos valos e córregos rurais é 

ocorrente também uma vez que não há fiscalização efetiva quanto ao tema e as 

propriedades adotam sistemas alternativas de coleta e tratamento de esgotos. Muita 

vezes, as propriedades não possuem qualquer sistema que realize o tratamento de 
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efluentes gerados, seja na produção agropecuária seja nas residências rurais, 

havendo lançamento in natura dos efluentes nas valas, córregos e no solo. Em 

termos locais, os impactos podem ser pequenos, mas em locais com maior 

adensamento de atividades e de residências rurais, os impactos a jusante em 

termos de qualidade da água podem ser perceptíveis.  

 

No meio rural pode-se ainda destacar a questão quanto ao manejo de resíduos 

sólidos, visto que a área não é integralmente atendida por coleta de resíduos, 

apenas algumas localidades e principais vias. A ausência de atuação do poder 

público municipal neste tema ocasiona o lançamento indevido de resíudos junto aos 

corpos hídricos ou solo, podendo gerar impactos no âmbito da qualidade ambiental 

local ou a jusante nas bacias.  

 

Outra problemática observada na área da drenagem refere-se às questões de 

arborização. As árvores de grande ou médio portes vêm sendo sistematicamente 

substituídas por ambientes essencialmente impermeabilizados ou por espécies 

vegetais arbustivas que não conseguem reter água da chuva na interceptação da 

copa ou pelo escoamento de tronco como forma de evitar o escoamento superficial 

em eventos de chuva intensa.  

 

Uma cidade arborizada pode facilitar o retardo no escoamento superficial no 

ambiente urbano resultando em benefícios quanto ao manejo de águas pluviais 

evitando transtornos e danos momentâneos à população.  
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Figura 73 – Exemplo de interceptação da copa de árvore em Bauru.  

 
Fonte: Diagnóstico Plano de Drenagem Urbana, 2014. 

 

Um espaço arborizado tende a canalizar ar fresco já que a presença de vegetação 

pode ter influencia sobre o microclima, pode ainda influenciar nas condições de 

qualidade do ar, na melhoria e composição paisagística urbana aliada à qualidade 

ambiental e pode reduzir enchentes.  

 

Com base na Lei n°4.368/99 observa-se que o manejo não é feito de forma 

consciente no município, havendo deficiências na intervenção do poder municipal 

quanto ao tema mesmo sendo definido que o corte de vegetação só deve ocorrer 

sob autorização da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA (Art. 23) e que as podas 

só podem ser realizadas no âmbito do que descreve o Art. 21: 

 
Art. 21 - A poda de árvore em domínio público 

somente será permitida a:  

I - Servidor da Prefeitura, devidamente treinado, 

mediante ordem de serviço expedida pela SEMMA;  

II - Empresas responsáveis pela infraestrutura 

urbana, em ocasiões de risco efetivo ou iminente à 

população e/ou patrimônio público ou privado, desde 

que as mesmas possuam pessoas credenciadas e 

treinadas, através de curso de poda em arborização 

urbana, realizado ou fiscalizado pela SEMMA; 
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III - Equipe do Corpo de Bombeiros, nas mesmas 

ocasiões acima referidas, devendo, posteriormente, 

emitir comunicado à SEMMA, com todas as 

especificações;  

IV - Pessoas credenciadas pela SEMMA, através de 

curso de poda em arborização urbana realizado 

periodicamente pela mesma. (Lei n° 4.368/99). 

 

Art.23 - A supressão de qualquer árvore, somente 

será permitida com prévia autorização escrita da 

SEMMA (...) (Lei n° 4.368/99). 

 

Além disso, o diagnóstico realizado em 2014 exaltou a deficiência quanto à 

arborização municipal havendo diversos locais públicos e logradouros aptos a 

receberem arborização adequada como forma de melhoria de condições ambientais 

urbanas, por exemplo. Contudo, há diversos bairros em que o adensamento urbano 

desordenado impossibilita o manejo de arvores, pois faltam passeios adequados, há 

interferências nas fiações de energia elétrica e telefonia, entre outros. 

 

A insuficiência de membros frente às equipes municipais de poda e de plantios, bem 

como a falta de treinamentos e da disponibilização de equipamentos também se 

apresentam como uma problemática frente à dinamização do tema da arborização 

em Bauru junto à SEMMA. 

 

A ausência de infraestrutura de microdrenagem na área urbana é uma problemática 

também observada em Bauru, tal qual como é observada a insuficiência de 

capacidade de manejo no sistema existente. Quanto a isso, podem-se verificar áreas 

em que há concentração de população baixa renda, em geral, compreendendo 

loteamentos abertos de forma irregular, sem planejamento e sem a intervenção 

direta do poder público municipal.  

 

Neste âmbito, podem ser destacadas as Zonas Especiais de Interesse Social – 

ZEIS, determinadas no Plano Diretor Participativo – PDP (2008) como destinadas à 

regularização fundiária. Trata-se de áreas que ainda hoje se encontram sem 
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infraestrutura básica urbana e/ou com estrutura fragilizada ou insuficiente também 

em relação à drenagem urbana e outros equipamentos urbanos. 

 

No PDP (2008) estas ZEIS foram classificadas em 4 grupos: ZEIS 1, ZEIS 2 e ZEIS 

3 e “favelas”, sendo: 

 

� ZEIS 1 – Jardim Nicéia, Ferradura, Vila Santa Filomena, Vila Zillo, Vila anexa 

Villa de Capri, Vila Santista, Comendador José da Silva (quarteirão 17, 18 e 19 

lado par), Distrito de Tibiriçá (Gleba matrícula 75.911), patrimônio Rio Verde. 

 

� ZEIS 2 – Jardim Ivone, Pousada da Esperança, Área anexa Parque Santa 

Cecília, Glebas Rua São Sebastião (quadras 10 a 14); Gleba anexa à Vila 

Industrial e Jardim Nova Esperança; Lotes Parque Val de Palmas; Gleba anexa 

à Vila Industrial, Parque Jandaia, Vila São João do Ipiranga, Jardim Gerson 

França, Gleba anexa ao Bauru H; Gleba lindeira à Vila Santa Filomena, Núcleo 

Eurico Gaspar Dutra; Parque Santa Edwiges (quadra 10, setor 4); 

 

� ZEIS 3 – Alto Jaraguá, Vila Santa Filomena, Jardim Marise, Jardim Vitória, Vila 

São João do Ipiranga, Parque Santa Terezinha, Vila Aimorés, Geisel/Jardim 

Olímpico, Gleba Jardim Europa, Pousada Esperança, Jardim Gerson França.  

 

� Favelas – Jardim Flórida, Jardim Ivone, Maria Célia, Parque Jaraguá, Parque 

Real, Vila São Manuel, Jardim Andorfato, Parque das Nações, Jardim Yolanda.  
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Figura 74 – Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e Favelas Municipais: pontos de 
intervenção e qualificação em infraestrutura de Drenagem Urbana. 

 
Fonte: Baseado PDP (2008).  

 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 112  
 
 

Estas áreas podem ser caracterizadas como problemáticas em relação à drenagem 

urbana, uma vez que a ausência ou insuficiência de sistema de microdrenagem 

podem desencadear eventos com consequências negativas à população, danos 

materiais, enchentes, inundações entre outros especialmente aqueles locais 

identificados no grupo “favelas”, onde o próprio PDP definiu tais áreas como com 

necessidade de remoção das pessoas que lá vivem (por ser áreas verdes, de 

preservação ou fundos de vale com previsão de inundações, etc.). Estas áreas 

devem, portanto, ser objeto de planejamento no tema do saneamento básico como 

também da drenagem urbana. 

 

É possível observar que as áreas (ZEIS/favelas) concentram-se mais em dois 

Setores de Planejamento, sendo os setores n° 2 e n° 5, respectivamente: Bacia do 

Córrego Água da Ressaca e Bacia do Córrego da Grama, entretanto há ocorrência 

desses pontos de intervenção e qualificação urbana em vários setores de forma não 

ordenada.   

  

Outra problemática referente à gestão do sistema de drenagem refere-se à ausência 

de cadastros do sistema implantado e de um banco de informações 

(geoprocessamento) que possibilite estudos, interferências e planejamentos no tema 

da drenagem urbana, em especial de períodos mais antigos. As informações 

existentes na Secretaria de Obras e/ou Secretaria de Planejamento Urbano são 

consideradas insuficientes ou com veracidade incomprovada, o que dificulta sua 

utilização para auxilio na tomada de decisão. Obras de manutenções e reparos 

executados pela Secretaria de Obras, por exemplo, não acompanham 

procedimentos de cadastros e arquivamento de informações dos serviços 

executados.  

 

A ausência de estudos relacionados à macrodrenagem e aos córregos rurais 

também resulta em deficiências quanto à gestão do sistema.  
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6.6.2.1. Registros de doenças de notificação compulsória: malária, 
leptospirose e dengue 

 

A malária, a leptospirose e a dengue são doenças que constam da lista nacional de 

doenças de notificação compulsória (Lista de Notificação Compulsória – LNC) no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação- SINAN Net, conforme a Portaria 

do Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde N° 104, de 25 de janeiro de 2011. 

Todas têm relação com o manejo de águas em ambientes urbanos. 

 

A malária é um grave problema de saúde pública, principalmente na região da 

Amazônia Legal, onde ocorrem aproximadamente 99,5% dos casos da doença 

registrados no Brasil (Portal da Saúde – www.saude.gov.br).  

 

É uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários parasitas do 

gênero Plasmodium, transmitidos pela picada do mosquito do gênero Anopheles 

fêmea. A malária causada pelo protozoário P.falciparum caracteriza-se inicialmente 

por sintomas inespecíficos, como dores de cabeça, fadiga, febre e náuseas. Estes 

sintomas podem durar vários dias. Mais tarde, caracterizam-se por acessos 

periódicos de calafrios e febre intensos que coincidem com a destruição maciça de 

hemácias e com a descarga de substâncias imunogénicas tóxicas na corrente 

sanguínea ao fim de cada ciclo reprodutivo do parasita. 

 

A transmissão geralmente ocorre em regiões rurais e semi rurais, mas pode ocorrer 

em áreas urbanas, principalmente em periferias. Em cidades situadas em locais cuja 

altitude seja superior a 1500 m, no entanto, o risco de aquisição de malária é 

pequeno. Os mosquitos têm maior atividade durante o período da noite, do 

crepúsculo ao amanhecer. Contaminam-se ao picar os portadores da doença, 

tornando-se o principal vetor de transmissão desta para outras pessoas.  

 

Não há vacina contra a malária, sendo assim, as medidas de controle da doença se 

dão a partir do controle sobre o vetor (mosquito Anopheles). Entre as principais 

medidas de controle definidas através do Programa Nacional de Controle e 

Prevenção da Malária (PNCM), idealizado prioritariamente para a região da 
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Amazônia Legal, há o destaque para a “promoção de obras de drenagem e manejo 

de áreas endêmicas urbanas”.  

 

A leptospirose é uma doença bacteriana que afeta seres humanos e animais e pode 

ser fatal. Trata-se de uma zoonose causada pela bactéria Leptospira a qual é 

eliminada principalmente na urina de roedores e permanece na água por algum 

tempo. São comuns contaminações em ocasiões de enchentes em áreas urbanas, 

onde há a existência de roedores e as pessoas têm contato com águas insalubres. A 

bactéria passa a ser infectante quando entra na pele através de pequenas lesões e 

pelas mucosas em contato com água contaminada.  

 

A doença torna-se complicada quando se chega a quadros clínicos de falência renal, 

meningite, falência hepática e deficiência respiratória, conhecida essa como Doença 

de Weil, nome também dado a essas leptospiroses mais graves. O tratamento se dá 

através de antibióticos. Os sintomas são variados como febre, dores de cabeça e 

musculares, náuseas, vômitos, diarreias e pele amarelada.  

 

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus, com principal ocorrência e 

regiões tropicais e subtropicais do mundo, inclusive o Brasil, que possui todo o seu 

vasto território nesta faixa do mundo. Está relacionada ao ambiente urbano, 

especialmente quando há a disposição de resíduos, entulhos e outros materiais nas 

residências e em terrenos baldios sem controle pela própria população.  

 

A doença tem ganhado foco na última década, pois tem se manifestado em 

praticamente todas as regiões do País, especialmente no verão. As campanhas do 

Governo Federal no combate ao mosquito transmissor e na conscientização da 

população têm aumentado significativamente na mesma proporção em que os casos 

são diagnosticados, aumentando a importância dessa doença no cenário nacional.  

 

Os sintomas da dengue incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e 

articulares e uma erupção cutânea característica que é semelhante à causada pelo 

sarampo. É uma doença endêmica do sudeste asiático e os primeiros casos datados 
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são de 1779, depois houve uma disseminação pelo mundo através das guerras e 

expedições pelo oceano. 

 

O vírus é transmitido pela picada de vários mosquitos do gênero Aedes, 

principalmente o Aedes aegypti. Hoje em dia ainda não existem vacinas para 

prevenir o contágio. A maneira mais eficaz de prevenir a doença ainda é por meio da 

destruição de seu habitat, a água parada limpa. Também como prevenção, é eficaz 

combater a população de mosquitos e limitar a exposição às picadas. 

 

Ainda não se encontrou a cura para a dengue. No entanto, é feito um tratamento de 

apoio onde o vírus não é combatido diretamente, mas dão-se melhores condições 

para o corpo lidar com o invasor. Isto é feito através de reidratação oral ou 

intravenosa para casos leves e moderados e através de fluidos intravenosos e 

transfusão de sangue para os casos mais graves. 

 

O município de Bauru bem como o Estado de São Paulo não está entre as áreas 

endêmicas da malária enumeradas pelo Ministério da Saúde. Entretanto, com base 

nas informações existentes no Sistema de Informações de Saúde disponibilizado 

através do DataSUS e no SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, houve a notificação de alguns casos da doença entre o período de 2007 

a 2015, possivelmente de transmissão alóctone (externa).  

 

Em relação à leptospirose também foram catalogados no sistema do Governo 

Federal alguns casos de contaminação, o que merece atenção dos meios de 

controle à zoonoses uma vez que é uma doença que pode estar ligada à eventos de 

enchentes, por exemplo. No período foram catalogados os casos conforme 

mostrado no Quadro 14 a seguir.  

 

A tabela também apresenta os quantitativos catalogados quanto à dengue, com 

dados bastante expressivos no cenário municipal, chegando a, por exemplo, mais de 

4.000 casos no ano de 2011, apresentando um cenário de epidemia local e estadual 

naquele ano. Entretanto há uma possível ausência de informações quanto à doença 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 116  
 
 

no período de 2013 a 2015, uma vez que possivelmente os casos de dengue não 

zeraram no município, no entanto não constam na plataforma do sistema.  

 
Quadro 14– Doenças de notificação ligadas à Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 

Malária Leptospirose Dengue 
Ano Casos Ano Casos Ano Casos 
2015 1 2015 1 2015 - 
2014 1 2014 - 2014 - 
2013 2 2013 1 2013 - 
2012 3 2012 2 2012 37 
2011 - 2011 - 2011 4.325 
2010 2 2010 1 2010 632 
2009 1 2009 - 2009 27 
2008 2 2008 1 2008 167 
2007 3 2007 - 2007 1.999 

Fonte: Informações do SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação do DataSUS 
– Ministério da Saúde. (Acesso em julho 2016). 

 

Vale salientar, contudo que os dados existentes no sistema DataSUS servem para 

um embasamento à ocorrência das doenças, mas não devem ser levadas como 

totalmente verdadeiras e representativas do real cenário do município, tendo em 

vista que podem ser resultados de subnotificação ao Ministério por parte do 

município.  

 

 

6.7. ASPECTOS GERAIS DO DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA 

 
A seguir um resumo dos principais pontos observados no presente diagnóstico do 

sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana, estabelecidos em 

“Aspectos positivos” ou “Aspectos negativos” para o município de Bauru – SP. 

 
6.7.1. Aspectos Positivos 
 

� O município possui uma Política Municipal de Drenagem estabelecida pelo 

Plano Diretor Participativo – PDP, Lei Municipal n° 5.631/2008, Art. 160, 

pautada no princípio de equacionar problemas de drenagem e reestabelecer 
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equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais, diminuindo 

processos de impermeabilização do solo municipal. 

� Há legislações que definem diretrizes para o Parcelamento do Solo Urbano e 

Rural, em especial o próprio PDP (2008).  

� O município através de uma equipe multidisciplinar formada pelo Decreto n° 

12.622/2014, iniciou a elaboração de Plano Diretor de Drenagem Urbana em 

2014, elaborando um diagnóstico detalhado sobre o tema no município. 

� O município através do PDP (2008) definiu 21 Setores de Planejamento 

Municipais, sendo 12 setores urbanos e 9 rurais, baseados nas principais 

Bacias Hidrográficas inseridas no município, indo de encontro às Diretrizes da 

Política Federal de Recursos Hídricos, Lei n° 9.433/2007. 

� Há três Áreas de Preservação Ambiental – APA’s definidas em leis municipais 

ou estadual sediadas no território municipal com as finalidades de: proteger e 

conservar a qualidade ambiental das bacias hidrográficas municipais, garantir a 

quantidade e a qualidade da água de mananciais para o abastecimento 

público, proteger ecossistemas e a biodiversidade da vegetação nativa, garantir 

a melhoria na qualidade de vida da população, entre outras. 

� Há Resoluções do COMDEMA que determinam diretrizes ambientais a 

parcelamentos do solo e construções nas Bacias do Córrego Água da Ressaca 

e Água do Forquilha, Água do Sobrado e Córrego da Grama as quais são 

importantes instrumentos para o ordenamento de ações na drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais e preservação de faixas de APP (Resoluções n° 

002/2002 e 003/2002). 

� O município possui 35 pontos de risco mapeados na área urbana, catalogados 

em Risco Muito Alto, Alto e Baixo em levantamento realizado pela Defesa Civil 

Municipal em 2013. 

� Há ainda outros 47 pontos mapeados pela municipalidade como de ocorrência 

de alagamentos e inundações, os quais estão em processo de monitoramento 

para definição de riscos e ações de intervenção.  

� Há locais na área urbana com placas que alertam sobre a permanência ou 

trafego de pessoas e veículos em casos de eventos de chuva intensa, 
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indicando ainda possíveis rotas de desvio, tais como na Av. Nuno de Assis e 

Av. das Nações Unidas.  

� Há estudos, levantamentos e projetos disponíveis no âmbito da 

macrodrenagem urbana municipal. 

� A Secretaria de Obras é o principal órgão municipal com atribuições para atuar 

na gestão e operacionalização do sistema de drenagem urbana e possui uma 

Divisão de Drenagem específica para o sistema ligada ao Departamento de 

Obras Públicas.  

� A Divisão de Drenagem possui veículos e equipamentos próprios para suas 

atividades, sendo em geral de uso exclusivo do setor. 

� A Secretaria de Agricultura é atual órgão com atribuições ligadas às 

manutenções e obras em drenagem no âmbito da área rural do município. 

� Há outras secretarias ou órgão municipais que tem algumas atribuições no 

âmbito dos temas correlatos à drenagem urbana e ao manejo de águas 

pluviais. 

� O município conta com uma Defesa Civil municipal estabelecida dentro do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC. 

� Há junto ao DAE um setor específico com a atribuição de fiscalização quanto à 

ligações clandestinas de esgotos sanitários na drenagem pluvial urbana (Seção 

de Fiscalização de Águas Pluviais, junto a Divisão Técnica) e há procedimentos 

definidos para sua atuação no tema.  

� Segundo o DAE/Seção de Fiscalização de Águas Pluviais o lançamento 

indevido de esgotos na drenagem pluvial urbana não é um problema crônico no 

município.  

� O Código Sanitário Municipal (Lei n° 3.832/1994) estabelece a separação 

integral entre o sistema de drenagem pluvial e o de esgotamento sanitários. 

� A alta cobertura de sistema de esgotamento sanitário na área urbana (cerca de 

98,5%) operacionalizado pelo DAE qualifica o ambiente urbano e as condições 

de qualidade da água dos corpos hídricos que passam pela porção urbana.  

� Não há registros de malária significativos nos últimos anos no município e 

devido o município não se localizar em região considerada endêmica no país 

possivelmente os casos são alóctones. 
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� Há 02 barragens implantadas para contenção de aguas pluviais: Barragem do 

Córrego Água do Castelo (implantada pelo Governo Estadual) e a Barragem do 

Córrego Água do Sobrado.  

� O município tem exigido de empreendedores a adoção de técnicas de 

contenção de águas pluviais através do Programa de uso Racional de Água em 

Edificações, criado pela Lei Municipal n° 6.110/2011. 

� Há o GAE – Grupo de Análise de Empreendimentos formado por técnicos e 

representantes de órgãos e entidades, os quais analisam e estabelecem 

diretrizes visando a manutenção ou melhoria das condições urbanas frente à 

novos empreendimentos.  

� Há um estudo de macrodrenagem e projeto básico em desenvolvimento para 

buscar soluções aos problemas de inundação e para revitalização urbana da 

Av. das Nações Unidas.  

 

6.7.2. Aspectos Negativos 
 

� Apesar de haver a Política Municipal de Drenagem e outras legislações sobre 

parcelamento do solo urbano e rural, faltam regulamentações sobre o 

desenvolvimento de ações, programas e projetos nelas definidos, tanto no 

ambiente rural como urbano. Faltam ainda legislações atuais que definam 

políticas sobre o tema de saneamento básico e drenagem urbana, que 

acompanhem normativas estaduais ou federais. 

� Apesar de haver um diagnóstico detalhado quanto à Drenagem Urbana 

municipal através de um Plano Diretor de Drenagem parcial que se iniciou em 

2014, não houve continuidade do processo e o Plano não atendeu às diretrizes 

da Lei n° 11.445/2007 que definiu a Política Federal de Saneamento Básico. 

� O município possui 82 pontos como de ocorrências de alagamentos e 

inundações com diferentes níveis de riscos catalogados com pouca ou 

nenhuma intervenção de controle, resolução dos problemas ou ações previstas 

para melhoria de condições de drenagem local ou manejo de águas pluviais. 

� Diversas áreas da porção urbana municipal possuem sistema de drenagem 

urbana subdimensionados, mal projetados ou mal executados e ainda 
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compondo sistemas antigos que não comportam os volumes escoados 

atualmente em função do crescimento da cidade e aumento das condições de 

impermeabilização.  

� Diversos pontos nos fundos de vale urbano apresentam sinais de dados e 

colapsos das estruturas de microdrenagem e seus lançamentos na 

macrodrenagem urbana, incluindo processos erosivos e de assoreamento de 

taludes.  

� Em diversos locais da área urbana há apenas adoção de sistemas de 

microdrenagem composto por sarjetas e sarjetões, com galerias escassas ou 

subdimensionadas em especial para volumes de chuva de maior intensidade. 

� Há necessidade de ampliação e modernização da rede de comunicação social 

quanto aos locais de riscos de alagamentos e inundações, bem como definição 

de rotas de desvio em outros locais ainda não contemplados. Há necessidade 

de implantação de  sistemas de alertas modernos e eficientes que possam 

auxiliar na mobilização da população e de órgãos municipais em eventos 

extremos. 

� Alguns pontos de alagamentos e inundações apresentam problemas há muitos 

anos em decorrência principalmente do crescimento urbano, no entanto 

nenhuma ou pouca ação é tomada para a resolução desses pontos críticos 

recorrentes.  

� Há defasagem quanto à definição e capacitação de equipe no estabelecimento 

de ações de emergência e contingência no âmbito da drenagem urbana em 

eventos extremos que seja multidisciplinar envolvendo diversos órgãos e 

esferas municipais. 

� Apesar de haver estudos, levantamentos e projetos no âmbito da drenagem 

urbana, muitos estão desatualizados e não há previsão de seus detalhamentos 

ou implementação no município em função principalmente da ausência de 

recursos financeiros disponíveis. 

� Apesar de haver uma Divisão específica para a drenagem dentro da Secretaria 

de Obras, a equipe é insuficiente, não possui acompanhamento técnico 

contínuo e/ou específico na divisão, atua com pouca ou nenhuma qualificação 

dos funcionários diretos. 
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� A disponibilidade de equipamentos e veículos na Divisão de Drenagem é 

insuficiente frente às necessidades de atuação do setor e alguns são antigos, o 

que possivelmente requer maiores custos com manutenção. 

� Apesar de haver órgãos e secretarias com atividades relacionadas aos temas 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, as ações não são realizadas 

em conjunto e há pouca ou nenhuma atuação compartilhada no tema, 

resultando em ações isoladas dentro das atribuições de cada secretaria ou 

órgão municipal. 

� A SAGRA – Secretaria de Agricultura não possui equipe qualificada e em 

número suficiente que possa atender todas as necessidades de manutenções e 

a operação da drenagem no meio rural. Não possui equipamentos suficientes 

para suas atividades e os disponíveis são antigos e em sua maioria encontram-

se em estado precário de conservação/utilização. 

� A Defesa Civil Municipal não possui equipe suficiente estabelecida, não possui 

apoio institucional ou estruturação física para sua atuação de forma qualificada 

e continuada em termos de ações frente a situações de emergência.  

� O DAE quanto às fiscalizações de ligações indevidas de esgotos sanitários na 

drenagem pluvial urbana em geral atua apenas na forma corretiva, por 

denuncias ou observação dos técnicos quanto à 

irregularidades/inconformidades, não havendo um programa de fiscalização em 

andamento. 

� Na área rural não há políticas ou ações de fiscalização ou incentivos a adoção 

de sistemas de coleta e tratamento de esgotos havendo adoção de sistemas 

alternativos ou o lançamento in natura de efluentes em valas, córregos rurais e 

no solo.  

� Observa-se um cenário de contaminação do ambiente rural em termos de 

agrotóxicos, efluentes do meio produtivo rural, dejetos e outros resíduos 

sólidos, uma vez que área rural não é integralmente abrangida por coleta de 

resíduos.  

� Não há execução efetiva do manejo de Arborização frente à Lei n° 4.368/1999 

e há deficiências já diagnosticadas quanto à arborização no ambiente urbano o 
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que dificulta na contribuição com a diminuição de problemas frente à drenagem 

urbana. 

� Há locais mapeados como ZEIS e favelas urbanas com deficiências em 

infraestrutura urbana e equipamentos urbanos, em especial no tocante a 

drenagem urbana. 

� Há locais em que há ocorrências de loteamentos irregulares, sem planejamento 

e sem intervenção do poder público municipal o que colabora para problemas 

no âmbito da drenagem urbana, tais como a ausência de infraestrutura mínima 

ou adequada.  

� Não há informações cadastradas ou atualizadas junto aos órgão municipais, na 

forma, por exemplo de um sistema de informações com instrumentos de 

geoprocessamento para auxiliar em intervenções, ações, estudos, projetos e 

tomada de decisão quanto à drenagem urbana.  

� Há deficiências de estudos de macrodrenagem urbana e dos córregos rurais do 

município de Bauru. 

� Em geral, as técnicas e tecnologias adotadas compreendem ações corretivas 

no sistema de drenagem urbana.  

� Não há uma padronização municipal quanto às estruturas e unidades de 

drenagem implantadas no meio urbano. 

� As ações de manutenção no meio rural são realizadas sem projetos ou 

acompanhamento técnico efetivo, muitas vezes executadas pelos moradores 

locais ou de forma corretiva pelos funcionários da SAGRA. Devido a rede viária 

rural ser bastante extensa há dificuldades em manter condições ideias em toda 

a área. 

� O próprio Plano Diretor Participativo (2008) traz a necessidade de implantação 

de ao menos 09 barragens de contenção no âmbito da drenagem urbana e, 

destas apenas 02 foram efetivamente implantadas, não havendo previsão de 

desenvolvimento dos demais projetos.  

� Há dificuldade na realização de operações de manutenção e limpeza no 

sistema de drenagem implantado devido ausência de poços de visita instalados 

ou outras unidades que possibilitem o acesso aos sistemas subterrâneos. 
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� Em muitos locais da porção urbana observaram-se partes do sistema 

danificados ou assoreados, mostrando negligencia quanto ações de 

manutenção. 

� Observam-se resíduos sólidos na rede de drenagem urbana e nos canais 

abertos, bem como acúmulos de resíduos nos fundos de vale, terrenos baldios 

próximos a cursos de água. 

� A execução de estruturas de contenção de águas pluviais em novos 

empreendimentos sob exigência da Lei n° 6.110/2011, muitas vezes ocorrem 

sem acompanhamento técnico e, após há cenário de ausência de manutenção 

dessas estruturas, sem que haja fiscalização municipal em sua 

operação/manutenção. 

� Há diversos pontos conhecidos com processos erosivos expressivos no 

município, com pouca ou nenhuma atuação do Poder Público frente á sua 

resolução, minimização ou contenção.  

� Não há mapeamentos e estudos atualizados frente à questão de processos 

erosivos no município, seja na porção urbana, seja na rural.  

� O município não conta com indicadores operacionais do sistema de manejo de 

águas pluviais, exceto a quantificação aproximada de algumas estruturas do 

sistema de drenagem, tais como pontes, bocas-de-lobo e rede implantada (em 

adição constata-se que as informações são desatualizadas).  

� Apesar de haver um cenário expressivo de casos de dengue em 2011, nos 

últimos anos possivelmente houve subnotificação de casos da doença o que 

colabora para a deficiência de desenvolvimento de ações e políticas públicas 

no tema já que são doenças relacionadas ao manejo de águas pluviais.  

� Apesar de haver grande cobertura do sistema de esgotamento sanitário na 

área urbana o tratamento dos efluentes ainda não é realizado, havendo 

lançamento in natura no Rio Bauru, o que devera ser sanado com o término 

das obras da ETE que estão em atual execução.  

� A maioria dos gastos com a drenagem urbana referem-se à ações de 

manutenção e reparos corretivos do sistema existente.  
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APÊNDICE A 
 

� Dados de eventos extremos catalogados no IPMet/UNESC (1980 – 2015) 

 
Alagamento 

Data Endereço Fonte 
04/01/1987 Terminal Rodoviário Jornal da Cidade 
04/01/1987 Av: Alfredo Maia Jornal da Cidade 
06/01/2001 Núcleo Habitacional Geisel --- 
06/01/2001 Jardim Redentor JCNet 
06/01/2001 Mary Dota JCNet 
06/01/2001 Rua: Marcondes Salgado com Nações JCNet 
06/01/2001 Av: Nações Unidas no Centro JCNet 
28/01/2001 R: Nações Unidas Defesa Civil 
08/02/2001 Residencial Shangrillá Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Jardim Ouro Verde Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Av: Alfredo Maia Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Rua: Inconfidência / Av: Nuno de Assis Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Jardim Solange Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Vila Industrial Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Terra Branca Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Vila Independência JCNet 
08/02/2001 Altos Paraiso Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Vila Falcão Defesa Civil e JCNet 
01/02/2002 R: Juvenal de Souza JCNet 
01/02/2002 R: Profº Oscar Augusto Gueli JCNet 
01/02/2002 R: Benedito Raimundo de Matos JCNet 
01/02/2002 Av: Alfredo Maia JCNet 
01/02/2002 Av: Nações Unidas JCNet 
01/02/2002 R: Miguel Débias JCNet 
01/02/2002 Rua: José Bonifácio JCNet 
01/02/2002 Av: Nuno de Assis JCNet 
01/02/2002 Acesso ao Mary Dota JCNet 
01/02/2002 Av. Alfredo Maia JCNet 
01/02/2002 --- JCNet 
16/09/2002 Av. Rodrigues Alves JCNet 
16/12/2002 Av. Rodrigues C/ Av: Pedro de Toledo JCNet 
25/01/2004 Av. Nações Unidas - Vitória Regia JCNET 
06/02/2004 Vila Falcão Defesa Civil 
06/02/2004 Bela Vista Defesa Civil 
06/02/2004 Jardim Estoril Defesa Civil 
06/02/2004 Centro Defesa Civil 
06/02/2004 Parque Bauru Defesa Civil 
20/01/2005 Vila Industrial Defesa Civil 
20/01/2005 Ferradura Mirim Defesa Civil 
20/01/2005 Pousada da Esperança I Defesa Civil 
25/02/2005 Vila Independencia Defesa Civil 
25/02/2005 Vila Falcão Defesa Civil 
25/02/2005 Pousada da Esperança I Defesa Civil 
25/02/2005 Vila São Paulo Defesa Civil 
25/02/2005 Centro Defesa Civil 
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Alagamento 
Data Endereço Fonte 

16/03/2005 R: Campos Sales Q.1 Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Rodrigues Alves C/ Viaduto Marechal Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Alfredo Maia Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Comendador José da S. Martha Defesa Civil 
16/03/2005 R: Aviador Gomes Ribeiro Q.1 Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Elias Miguel Maluf Defesa Civil 
08/01/2006 Vila Falcão Defesa Civil 
08/01/2006 Centro Defesa Civil 
08/01/2006 Ferradura Mirim Defesa Civil 
08/01/2006 Parque Roosevelt Defesa Civil 
08/01/2006 Jardim Carolina Defesa Civil 
08/01/2006 Jardim Niceia Defesa Civil 
08/01/2006 Santa Candida Defesa Civil 
08/01/2006 Parque Viaduto Defesa Civil 
08/01/2006 Jardim Ivone Defesa Civil 
08/01/2006 Pousada da Esperança I Defesa Civil 
08/01/2006 Av. Nações Unidas Defesa Civil 
08/01/2006 R. José dos Santos Garcia Q.2 Defesa Civil 
08/01/2006 Av. Alfredo Maia Defesa Civil 
15/02/2006 Pousada da Esperança I JCNet 
15/02/2006 Av. Rodrigues Alves C/ Viaduto Marechal JCNet 
15/02/2006 Parque Roosevelt JCNet 
15/02/2006 Av. Nações Unidas JCNet 
15/02/2006 Av. Alfredo Maia JCNet 
06/03/2006 Vila Falcão Defesa Civil 
06/03/2006 Centro Defesa Civil 
06/03/2006 Jardim Ferraz Defesa Civil 
20/11/2006 Parque Vista Alegre JCNet 
13/01/2007 Jardim Ivone Bom Dia 
13/01/2007 Parque Roosevelt Bom Dia 
13/01/2007 Parque Santa Edwirges Bom Dia 
13/01/2007 Núcleo Octavio Rasi Bom Dia 
13/01/2007 Parque Jaraguá Bom Dia 
13/01/2007 Parque das Nações Bom Dia 
13/01/2007 Jardim Ferraz Bom Dia 
28/01/2007 Vila Falcão Defesa Civil 
28/01/2007 Centro Defesa Civil 
28/01/2007 Vila Independencia Defesa Civil 
28/01/2007 Vila Industrial Defesa Civil 
11/03/2007 Av. Nações Unidas JCNET 
23/07/2007 Av. Alfredo Maia JCNET 
23/07/2007 Núcleo Geisel JCNet 
12/12/2007 --- Defesa Civil 

04/01/2008 
R. Monsenhor Claro; Av. Alfredo Maia; Rua 7 de 
Setembro; Bairro Beija-Flor; Rua 13 de Maio; Av 

Duque de Caxias; Parque Júlio Nóbrega 
JCNET 

12/02/2009 
Escola Alzira Cardozo; Rua Joaquim Marques 

Figueredo, Quadra 6; Av Nuno de Assis, Quadras 
18 e 19; Av Nações Unidas 

JCNET 

03/09/2009 Rua Antônio Prudente, Quadra 1 JCNET 

23/09/2009 Av. Alfredo Maia; Rua Mauro de Almeida Rocha, 
Quadra 21 JCNET 
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Alagamento 
Data Endereço Fonte 

02/12/2009 --- JCNET 
07/10/2010 Av Rodrigues Alves, Quadra 1; Av Alfredo Maia JCNET 

30/11/2010 

Rua Saint Marten; Av Castelo Branco; Av 
Cruzeiro do Sul; Av Rodrigues Alves; Av Nações 
Unidas; Av Nações Unidas; Av Alfredo Maia; Rua 

Araújo Leite 

Defesa Civil 

08/01/2011 José Pereira de Rabelo de Andrade; Afonso 
Pena Defesa Civil 

13/01/2011 Rua Flávio Aredes, Jardim Tangaras JCNET 

25/01/2011 Rua Venezuela; Av Nações Unidas; Rua 
Guatemala JCNET 

15/10/2011 Av Alfredo Maia, Quadra 1; Av Nações Unidas JCNET 
08/12/2011 Rua Shimpei Okiama, Quadra 6 JCNET 
14/02/2012 Rua Benevenuto Tiritan, Jardim Jandira JCNET 

15/03/2012 

Av Alfredo Maia; Castelo Branco e Duque de 
Caxias; Av Comendador José da Silva Martha; 
Rua Felicíssimo Antônio Pereira; Av Nações 

Unidas 

JCNET 

04/06/2012 
Rua Bernardino de Campos, Quadra 28; Av 

Nações Unidas; Av Antônio Fortunato, Quadra 1; 
Parque Jaraguá 

G1 e JCNET 

23/10/2012 --- JCNET 
13/11/2012 --- Defesa Civil 
24/11/2012 --- Jc Bauru 

04/01/2013 Joaquim Guilherme; Rua Benevenuto Tiritan, 
Jardim Jandira; Parque Jaraguá Defesa Civil 

12/03/2013 --- Jonal Cidade JCnet 

15/03/2013 
Rua Benevenuto Tiritan, Vila Solange; Praça 

Machado de Melo; Av Comendador José da Silva 
Martha; Av Nações Unidas; Av Alfredo Maia 

Defesa Civil 

27/05/2013 Av Alfredo Maia; Av Nações Unidas Defesa Civil 

21/07/2013 
Rua Benevenuto Tiritan, Vila Santa Inês; Av 

Nações Unidas; Av Alfredo Maia; Av Duque de 
Caxias 

JC 

04/11/2013 Rua Jorge Achineyder Filho, Quadra 13; Rua 
Octacilio Andrade Tourino JC 

21/11/2013 Av Nações Unidas; Av Alfredo Maia; Av 
Rodrigues Alves G1 

30/11/2013 
Av Nações Unidas; Rua Benevenuto Tiritan; Av 
Comendador José da Silva Martha; Av Alfredo 

Maia 
JC 

05/12/2013 Rua Paulo Santos Filho, Parque Viaduto G1 

23/01/2014 

Av Nuno de Assis (Acesso ao Mary Dota); Av 
Alfredo Maia; Rua Joaquim Radicopa, Quadra 3; 

Av Nações Unidas; Rua Eurico Ayres Prado, 
Quadra 1; Bairro Pousada da Esperança; Rua 

Aviador Gomes Ribeiro, Quadra 1 

Defesa Civil 

20/03/2014 Av Alfredo Maia JCnet 
02/09/2014 Av Nações Unidas Defesa Civil 
24/09/2014 Ferradura Mirim G1 
26/09/2014 Av Rodrigues Alves; Av Nações Unidas G1 

05/01/2015 Av Nações Unidas; Av Alfredo Maia; Av 
Comendador José da Silva Martha; Av José JC 
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Alagamento 
Data Endereço Fonte 

Vicente Aielo; Av Nuno de Assis 

07/01/2015 Av Nações Unidas Defesa Civil 

14/01/2015 Av Nuno de Assis; Av Alfredo Maia; Av Nações 
Unidas --- 

21/01/2015 --- JCnet 
21/01/2015 --- Defesa Civil 

09/02/2015 
Rua Maria Francisca Pereira, Quadra 4; Av 

Nações Unidas; Alameda das Turmalinas, Santa 
Edwirges; Av Alfredo Maia;v 

G1 

07/03/2015 --- Defesa Civil 
21/04/2015 Av. Nações Unidas, 19 JCNET 
10/05/2015 Bairros Central, Falcão, Paraíso Defesa Civil e G1 
25/09/2015 R. Targino Pereira Ferraz do Amaral 2112 Defesa Civil e JCNET 
17/11/2015 --- --- 
23/11/2015 --- --- 
24/11/2015 V. Bauru JCNET 

10/12/2015 Rotatória da Duque de Caxias com a Castelo 
Branco JCNET 

25/12/2015 Av. Nações Unidas, Jd. Cruzeiro do Sul, Carolina 
e Geisel Defesa Civil e JCNET 

 
Deslizamento terra 

Data Endereço Fonte 
21/01/2005 R: Benedito A. da Silva Q.1 nº60 Defesa Civil 
23/09/2009 Rodovia Marechal Rondon (Vista Alegre) JCNET 
08/01/2011 Ferrovia, Malha Paulista km 330 Defesa Civil 
07/01/2015 Rod Marechal Rondon/Av Rodrigues Alves Defesa Civil 

 
Enchente 

Data Endereço Fonte 
07/01/1980 Próximo da Rod. Mal. Rondon Jornal Diário de Bauru 
07/11/1981 Av. Nações Unidas Jornal da Cidade 
29/01/1982 Rio Bauru Jornal da Cidade 
05/02/1982 Av. Nações Unidas Jornal da Cidade 
11/10/1982 --- Jornal da Cidade 
06/06/1983 Rio Bauru Jornal da Cidade 
28/01/1987 Rio Batalha Jornal da Cidade 
24/01/2003 Parque das Nações JCNet 
16/03/2005 Av. Nações Unidas C/ Linha Ferrea Defesa Civil 
27/07/2007 Parque Viaduto Defesa Civil 
27/07/2007 R. Salvador Filardi Quadra 17 Defesa Civil 
02/01/2009 --- JCNET 
02/01/2009 Rua Tiradentes, quadra 1 JCNET 
28/11/2009 Alfredo Maia, Quadras 1 e 2 JCNET 
07/10/2010 Av Alfredo Maia JCNET 
07/10/2010 Av Rodrigues Alves, Quadra 1 JCNET 
08/01/2011 Jurandir Bueno Defesa Civil 
08/01/2011 Manoel Rodrigues Pedrosa Defesa Civil 
08/01/2011 Afonso Pena Defesa Civil 
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Enchente 
Data Endereço Fonte 

08/01/2011 Iracema Golçalves Garrilho Defesa Civil 
08/01/2011 José Pereira de Rabelo de Andrade Defesa Civil 
08/01/2011 Zessero Crisorol Defesa Civil 
25/01/2011 Av Nações Unidas JCNET 
25/01/2011 Rua Venezuela JCNET 
25/01/2011 Rua Guatemala JCNET 
14/02/2012 Rua Benevenuto Tiritan, Jardim Jandira JCNET 
23/01/2014 Rua Aviador Gomes Ribeiro, Quadra 1 Defesa Civil 
23/01/2014 Rua Eurico Ayres Prado, Quadra 1 Defesa Civil 
23/01/2014 Av Nuno de Assis (Acesso ao Mary Dota) Defesa Civil 
23/01/2014 Av Alfredo Maia Defesa Civil 
23/01/2014 Rua Joaquim Radicopa, Quadra 3 Defesa Civil 
23/01/2014 Av Nações Unidas --- 
23/01/2014 Bairro Pousada da Esperança --- 
23/11/2015 45,1 km/h --- 

 
Enxurrada 

Data Endereco Fonte 
23/01/2014 Rua Eurico Ayres Prado, Quadra 1 Defesa Civil 
23/01/2014 Av Nuno de Assis (Acesso ao Mary Dota) Defesa Civil 
23/01/2014 Av Alfredo Maia Defesa Civil 
23/01/2014 Rua Aviador Gomes Ribeiro, Quadra 1 Defesa Civil 
23/01/2014 Bairro Pousada da Esperança --- 
23/01/2014 Av Nações Unidas --- 
23/01/2014 Rua Joaquim Radicopa, Quadra 3 Defesa Civil 
21/04/2015 Av. Nações Unidas, 19 JCNET 
25/09/2015 R. Targino Pereira Ferraz do Amaral 2112 Defesa Civil e JCNET 
27/09/2015 --- JCNET e G1 
23/11/2015 45,1 km/h --- 

25/12/2015 Av. Nações Unidas, Jd. Cruzeiro do Sul, Carolina 
e Geisel Defesa Civil e JCNET 

28/12/2015 Av. Nações Unidas, Q24 JCNET 
 

Inundação Brusca 
Data Endereço Fonte 

12/03/2013 --- Jornal Cidade JCnet 
27/05/2013 Av Alfredo Maia Defesa Civil 

 
Inundação Gradual 

Data Endereço Fonte 
07/10/1981 Rua Presidente Kennedy Jornal da Cidade 
16/10/1981 Av. Nações Unidas Jornal da Cidade 
07/11/1981 Av. Nações Unidas Jornal da Cidade 
08/01/1982 Rodovia Marechal Rondon Jornal da Cidade 
12/01/1982 Av. Nações Unidas Jornal da Cidade 
29/01/1982 Vila Santa Luzia Jornal da Cidade 
12/01/1983 Rua: Viaute Baibufiani Jornal da Cidade 
12/01/1983 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
13/01/1983 Bairro Beija Flor Jornal da Cidade 
14/01/1983 --- Jornal da Cidade 
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Inundação Gradual 
Data Endereço Fonte 

16/01/1983 Baixada do Lelei - Km Jornal da Cidade 
17/01/1983 Rio Bauru Jornal da Cidade 
20/01/1983 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
20/01/1983 Bairro Beija Flor Jornal da Cidade 
06/06/1983 Rio Bauru Jornal da Cidade 
06/06/1983 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
06/10/1983 Rua: Rodrigues Alves Jornal da Cidade 
06/10/1983 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
26/01/1984 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
26/01/1984 Rua: Araujo Leite Jornal da Cidade 
09/09/1984 Alameda Bauru Jornal da Cidade 
09/09/1984 Vila Dutra Jornal da Cidade 
27/09/1984 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
04/04/1985 Rua: Joaquim R Adicapa Jornal da Cidade 
06/04/1985 Rua: Benedito Ribeiro dos Santos Jornal da Cidade 
22/05/1985 Rua: Antonio Quaggio Jornal da Cidade 
27/12/1985 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
24/03/1986 --- Jornal da Cidade 
21/08/1986 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
04/01/1987 Av: Alfredo Maia Jornal da Cidade 
04/01/1987 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
04/01/1987 Terminal Rodoviario Jornal da Cidade 
28/01/1987 Rio Batalha Jornal da Cidade 
28/01/1987 Rua: Luiz Ferraz Jornal da Cidade 
27/02/1987 Jardim Ouro Verde Jornal da Cidade 
27/02/1987 Av: José Vicente Aielo Jornal da Cidade 
27/02/1987 Jardim Jaragua Jornal da Cidade 
27/02/1987 Jardim Vania Maria Jornal da Cidade 
27/02/1987 Av: Nações Unidas Jornal da Cidade 
12/05/1987 --- Jornal da Cidade 
15/05/1987 --- Jornal da Cidade 
06/11/1987 Rua: Alfredo Rodrigues de Souza Jornal da Cidade 
09/12/1987 Rua: Rio Branco Jornal da Cidade 
09/12/1987 Rua: Primeiro de Maio Jornal da Cidade 
06/01/2001 Av: Nações Unidas no Centro JCNet 
06/01/2001 Jardim Redentor JCNet 
06/01/2001 Núcleo Habitacional Geisel --- 
06/01/2001 Mary Dota JCNet 
06/01/2001 Rua: Marcondes Salgado com Nações JCNet 
28/01/2001 R: Nações Unidas Defesa Civil 
28/01/2001 Rua Ory Pinheiro Brisola Q.14 JCNet 
28/01/2001 Getulio Vargas Quadra 24 JCNet 
28/01/2001 Av: Pinheiro Machado, Altura Rosa Branca JCNet 
28/01/2001 Rua: Augusto Bastazini. Pq das Nações JCNet 
08/02/2001 Terra Branca Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Altos Paraiso Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Vila Industrial Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Vila Falcão Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Jardim Solange Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Jardim Ouro Verde Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Residencial Shangrillá Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Av: Alfredo Maia Defesa Civil e JCNet 
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Inundação Gradual 
Data Endereço Fonte 

08/02/2001 Rua: Inconfidência / Av: Nuno de Assis Defesa Civil e JCNet 
08/02/2001 Vila Independência JCNet 
01/02/2002 Av. Alfredo Maia JCNet 
01/02/2002 Acesso ao Mary Dota JCNet 
01/02/2002 Av: Nuno de Assis JCNet 
01/02/2002 Av: Alfredo Maia JCNet 
01/02/2002 --- JCNet 
01/02/2002 R: Juvenal de Souza JCNet 
01/02/2002 R: Profº Oscar Augusto Gueli JCNet 
01/02/2002 R: Joaquim Gonçalves Soriano Q 4 JCNet 
01/02/2002 R: Benedito Raimundo de Matos JCNet 
01/02/2002 Av: Nações Unidas JCNet 
01/02/2002 R: Miguel Débias JCNet 
01/02/2002 Rua: José Bonifácio JCNet 
24/01/2003 Parque das Nações JCNet 
24/01/2003 R. Nair Macari Pleti JCNET 
25/01/2004 Av. Nações Unidas - Vitória Regia JCNET 
06/02/2004 Vila Falcão Defesa Civil 
06/02/2004 Bela Vista Defesa Civil 
06/02/2004 Jardim Estoril Defesa Civil 
06/02/2004 Centro Defesa Civil 
06/02/2004 Parque Bauru Defesa Civil 
20/01/2005 Vila Industrial Defesa Civil 
20/01/2005 Ferradura Mirim Defesa Civil 
20/01/2005 Pousada da Esperança I Defesa Civil 
20/01/2005 R: Natal Formazzani Defesa Civil 
25/02/2005 Vila Falcão Defesa Civil 
25/02/2005 Vila Independencia Defesa Civil 
25/02/2005 Vila São Paulo Defesa Civil 
25/02/2005 Centro Defesa Civil 
25/02/2005 Pousada da Esperança I Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Alfredo Maia Defesa Civil 
16/03/2005 R: Aviador Gomes Ribeiro Q.1 Defesa Civil 
16/03/2005 R: Campos Sales Q.1 Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Comendador José da S. Martha Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Elias Miguel Maluf Defesa Civil 
16/03/2005 Av. Rodrigues Alves C/ Viaduto Marechal Defesa Civil 
08/01/2006 R. José dos Santos Garcia Q.2 Defesa Civil 
08/01/2006 Av. Alfredo Maia Defesa Civil 
08/01/2006 Pousada da Esperança I Defesa Civil 
08/01/2006 Av. Nações Unidas Defesa Civil 
08/01/2006 Santa Candida Defesa Civil 
08/01/2006 Parque Viaduto Defesa Civil 
08/01/2006 Jardim Carolina Defesa Civil 
08/01/2006 Jardim Ivone Defesa Civil 
08/01/2006 Vila Falcão Defesa Civil 
08/01/2006 Centro Defesa Civil 
08/01/2006 Parque Roosevelt Defesa Civil 
08/01/2006 Jardim Niceia Defesa Civil 
08/01/2006 Ferradura Mirim Defesa Civil 
06/03/2006 Jardim Ferraz Defesa Civil 
06/03/2006 Centro Defesa Civil 



Plano Municipal de Saneamento Básico  
Prefeitura Municipal de Bauru – São Paulo 

 

 131  
 
 

Inundação Gradual 
Data Endereço Fonte 

06/03/2006 Vila Falcão Defesa Civil 
20/11/2006 Parque Vista Alegre JCNet 
13/01/2007 Núcleo Octavio Rasi Bom Dia 
13/01/2007 Jardim Ivone Bom Dia 
13/01/2007 Parque Jaraguá Bom Dia 
13/01/2007 Parque das Nações Bom Dia 
13/01/2007 Parque Santa Edwirges Bom Dia 
13/01/2007 Jardim Ferraz Bom Dia 
13/01/2007 Parque Roosevelt Bom Dia 
28/01/2007 Vila Industrial Defesa Civil 
28/01/2007 R. Banedito José Allegro Quadra 6 Defesa Civil 
28/01/2007 Centro Defesa Civil 
28/01/2007 Vila Falcão Defesa Civil 
28/01/2007 Vila Independencia Defesa Civil 
11/03/2007 Av. Nações Unidas JCNET 
23/07/2007 Av. Alfredo Maia JCNET 
23/07/2007 Núcleo Geisel JCNet 
12/12/2007 --- Defesa Civil 
04/01/2008 Av. Alfredo Maia JCNET 
04/01/2008 R. Monsenhor Claro JCNET 
23/09/2009 Av. Alfredo Maia JCNET 
28/11/2009 Av Nações Unidas JCNET 
28/11/2009 Rotatória da Castelo Branco JCNET 
28/11/2009 Alfredo Maia, Quadras 1 e 2 JCNET 
28/11/2009 Rua Comendador José da Silva Marta JCNET 
02/12/2009 --- JCNET 
16/02/2011 Av Alfredo Maia com Av Castelo Branco JCNET 
15/10/2011 Av Alfredo Maia, Quadra 1 JCNET 
15/10/2011 Av Nações Unidas JCNET 
08/12/2011 Rua Shimpei Okiama, Quadra 6 JCNET 
14/02/2012 Rua Benevenuto Tiritan, Jardim Jandira JCNET 
15/03/2012 Av Alfredo Maia JCNET 
15/03/2012 Rua Felicíssimo Antônio Pereira JCNET 
15/03/2012 Av Nações Unidas JCNET 
15/03/2012 Av Comendador José da Silva Martha JCNET 
15/03/2012 Castelo Branco e Duque de Caxias JCNET 
04/06/2012 Av Nações Unidas G1 e JCNET 
04/06/2012 Av Antônio Fortunato, Quadra 1 G1 e JCNET 
04/06/2012 Rua Bernardino de Campos, Quadra 28 G1 e JCNET 
04/06/2012 Parque Jaraguá G1 e JCNET 
24/11/2012 --- Jc Bauru 
12/03/2013 --- Jonal Cidade JCnet 
15/03/2013 Av Comendador José da Silva Martha Defesa Civil 
15/03/2013 Rua Benevenuto Tiritan, Vila Solange Defesa Civil 
15/03/2013 Av Alfredo Maia Defesa Civil 
15/03/2013 Av Nações Unidas Defesa Civil 
15/03/2013 Praça Machado de Melo Defesa Civil 
27/05/2013 Av Nações Unidas Defesa Civil 
27/05/2013 Av Alfredo Maia Defesa Civil 
21/07/2013 Av Duque de Caxias JC 
21/07/2013 Rua Benevenuto Tiritan, Vila Santa Inês JC 
21/07/2013 Av Nações Unidas JC 
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Inundação Gradual 
Data Endereço Fonte 

21/07/2013 Av Alfredo Maia JC 
04/11/2013 Rua Jorge Achineyder Filho, Quadra 13 JC 
04/11/2013 Rua Octacilio Andrade Tourino JC 
21/11/2013 Av Rodrigues Alves JC 
30/11/2013 Av Comendador José da Silva Martha JC 
30/11/2013 Rua Benevenuto Tiritan JC 
30/11/2013 Av Nações Unidas JC 
30/11/2013 Av Alfredo Maia JC 
02/09/2014 Av Nações Unidas Defesa Civil 
07/01/2015 Av Nações Unidas Defesa Civil 
21/01/2015 --- Defesa Civil 
09/02/2015 Rua Maria Francisca Pereira, Quadra 4 G1 
09/02/2015 Alameda das Turmalinas, Santa Edwirges G1 
09/02/2015 Av Alfredo Maia --- 
09/02/2015 C J. da Silva Martha/Benevonuto Tiritan G1 
09/02/2015 Av Nações Unidas G1 
07/03/2015 --- Defesa Civil 
21/04/2015 Av. Nações Unidas, 19 JCNET 
25/09/2015 R. Targino Pereira Ferraz do Amaral 2112 Defesa Civil e JCNET 
23/11/2015 45,1 km/h --- 
28/12/2015 Av. Nações Unidas, Q24 JCNET 

 


