
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Tietê Batalha (CBH-TB)

O “Programa Conservador das Águas na Bacia do
Rio Batalha” está sendo desenvolvido pela Prefeitura
Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento - SAGRA em
parceria com o Fórum PróBatalha e o Departamento
de Água e Esgoto - DAE Bauru, com o objetivo de
fornecer assistência técnica aos produtores rurais,
por meio de ações e projetos de conservação e
manejo do solo na região do Alto Batalha.

Até o momento, a parceria realizou a adequação de
6,10 km de estradas rurais nos moldes do “Programa
Melhor Caminho” (desenvolvido pela extinta
Companhia de Desenvolvimento Agrícola -
CODASP); serviços de terraceamento em 90
hectares e viabilizados 85 hectares para
reflorestamento de áreas degradadas. Os recursos
financeiros que dão sustentabilidade à estas ações
são provenientes da Agência Nacional de Águas -
ANA, por meio do Programa Produtor de Água e do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO,
cabendo ao DAE Bauru o incentivo financeiro para a
adesão de mais proprietários rurais ao Programa. 

Segundo o engenheiro florestal Gabriel Guimarães
Motta, da Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento – SAGRA, "O Programa visa
consolidar um arranjo para tomada de recursos para
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SOU TIETÊ BATALHA
“A Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) do Comitê possui um papel primordial no gerenciamento dos
recursos hídricos da Bacia, focando no meio ambiente e indicando empreendimentos que refletem
positivamente no tratamento dos resíduos gerados”.
                                                                                                  - Gelson Pereira da Silva, coordenador da CT-SA

Programa Conservador das Águas na Bacia do Rio Batalha
que possamos manter essas ações, que são
fundamentais para revertermos o quadro de
degradação da bacia hidrográfica do Rio Batalha”.
Para mais informações sobre o Programa
Conservador das Águas na Bacia do Rio Batalha,
acesse:https://www2.bauru.sp.gov.br/sagra/conserva
dordasaguas.aspx

Investimento do FEHIDRO no Bairro Águas
Virtuosas

Outra ação que também foca na recuperação da
Bacia do Rio Batalha é a “Elaboração de projeto
executivo da rede de Galerias de Águas Pluviais no
Bairro Águas Virtuosas”, sendo a localidade
abrangida pela Área de Proteção Ambiental Rio
Batalha - APA Rio Batalha. O Comitê da Bacia
Hidrográfica Tietê Batalha hierarquizou em 2021 o
projeto para financiamento junto ao FEHIDRO no
valor total de R$ 171.866,00; sendo R$ 154.680,00 o
repasse do Fundo Estadual e R$ 17.186,00 a
contrapartida assumida pela Prefeitura Municipal de
Bauru. 

XXIII ENCOB
Ocorreu entre os dias 4 e 7 de outubro, o XXIII
Encontro Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas (ENCOB), abordando o tema “Água:
Fator de Vida, Saúde e Desenvolvimento”.
Sediado este ano no Estado do Paraná, em
Curitiba, o encontro foi realizado de forma online
em decorrência da pandemia por covid-19. O
ENCOB foi criado em 1999, com o objetivo de
capacitar e promover o diálogo entre todos os
componentes do Sistema de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Brasil. Em 2021 o CBH-TB
contou com a participação de diversos membros
durante o Encontro, que dispôs de uma sala
virtual por 24 horas, onde foi apresentado
inclusive o vídeo institucional do Comitê.
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