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A água é uma substância finita e essencial para que haja vida no planeta Terra. Sendo 

assim, é fundamental preservar e recuperar as áreas degradadas que possam 

influenciar na produção deste recurso. Pensando nisso, como estudo de caso para este 

trabalho de conclusão de curso (TCC) foram analisados os impactos ambientais 

presentes em duas nascentes da Microbacia do Trecho Leste do Rio Capivari (04), 

alvos de um projeto piloto do Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares 

(PReNAC). Esta microbacia é estratégica para o município de Campinas, por contribuir 

com 5% da vazão utilizada para o abastecimento público e, por se localizar 

predominantemente na área rural da cidade, a qual possui deficiência na coleta e no 

tratamento de esgoto (CAMPINAS, 2013). 

 

Auxiliar o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares, vinculado ao 

Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas, a partir da: 

 Identificação dos impactos ambientais presentes nas duas nascentes; 

 Avaliar os impactos ambientais, por meio do Método de Leopold e Rede de interação. 

Propor medidas mitigadoras para a área, conforme o escopo do PReNac. 
 

METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho foi dividida em quatro etapas:  

 caracterização geral da área de estudo;  

 identificação dos impactos ambientais;  

 classificação e seleção do método para a avaliação dos respectivos impactos; 

 proposta de medidas compensatórias. 
 Figura 01. Delimitação da área de estudo 

OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das visitas em campo, foi constado no local uma nascente perene e outra intermitente, também foi elaborado um relatório contendo a descrição de cada ponto e os principais impactos ambientais encontrados na área, sendo eles: lançamento irregular de efluentes, degradação da mata ciliar,  descarte irregular de resíduos, ocupação dentro da área de preservação permanente (APP), assoreamento do Córrego Nova Mercedes, entre outros.  

A partir das visitas em campo, foi constado no local uma nascente perene e outra 

intermitente, também foi elaborado um relatório contendo a descrição de cada ponto e 

os principais impactos ambientais encontrados na área, sendo eles: lançamento 

irregular de efluentes, degradação da mata ciliar, descarte irregular de resíduos, 

ocupação dentro da área de preservação permanente (APP), assoreamento do Córrego 

Nova Mercedes, entre outros.  
 

Analisando todos os impactos encontrados por meio da Matriz de Leopold e o 

fluxograma é possível perceber que a urbanização é a principal causadora dos impactos 

negativos na região do Córrego Nova Mercedes, por isso foram propostas medidas 

mitigatórias, conforme a Tabela 01 . 
 

Figura 02. Descarte irregular de resíduos Figura 03. Nascente perene 

Tabela 01. Principais medidas mitigatórias 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, devido à ação antrópica do local, a área de estudo necessita de 

intervenção imediata, com foco na recuperação da APP, do solo e da água das 

nascentes. 
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Principais Medidas Mitigatórias 

Realização de ações de Educação Ambiental 

Limpeza de Resíduos Irregulares  

Operação Cata Treco 


