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APA de Campinas
Situação dos recursos hídricos 

do Alto Ribeirão das Cabras

Apoio:

Identificação, caracterização e 
geoprocessamento dos açudes, represas e 

nascentes  da 
sub-bacia Alto Ribeirão das Cabras

Resultados

  Os resultados demonstraram que as 145 

nascentes registradas na base possuem 

várias nascentes associadas. Dentre estas, a 

maioria é efêmera ou temporária, porém 

logo abaixo existem nascentes perenes.

  Verificou-se também que, em áreas de 

mata, mesmo na época seca estas nascentes 

possuem água, o que demonstra que com a 

melhoria das condições hidrológicas dos 

solos, com práticas mais sustentáveis de 

exploração agropecuária e silvopastoril, 

assim como com a recuperação da proteção 

florestal no entorno, estas nascentes 

podem voltar a ser perenes.

Subprefeitura de 
Joaquim Egídio

• Constituída pela Lei Municipal nº 10.850/01;

• Área de 223 km²;

• Representa 27 % do Município de Campinas;

• Compreende os distritos de Sousas e Joaquim 
Egídio (corresponde a pouco mais de 2/3 da APA);

Vegetação e tipos de uso
em torno das nascentes:

O que é nascente?
Entende-se por nascente o afloramento do lençol 
freático, que vai dar origem a uma fonte de água de 
acúmulo  (represa), ou cursos d’água (regatos, 
ribeirões e rios). Em virtude de seu valor inestimável 
dentro de uma propriedade agrícola, deve ser tratada 
com cuidado todo especial.

Como deve ser a preservação:
Segundo a Lei Federal 4.771/65, alterada pela Lei 
7.803/89 e a Medida Provisória n.º 2.166-67, de 24 
de agosto de 2001, “Consideram-se de preservação 
permanente, pelo efeito de Lei, as áreas situadas nas 
nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados 
“olhos d’água”, qualquer que seja a sua 
situação topográfica, devendo ter um raio mínimo de 
50 (cinqüenta) metros de largura.” 

Área da pesquisa:
APA Campinas 
(Área de Preservação Ambiental)

Objetivo da pesquisa:

    Elaboração de levantamento cartográfico 
georreferenciado com a identificação e 
caracterização das nascentes, barramentos (açudes 
e represas).
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Situação das nascentes

Características:
Pastagem em todo o entorno. Estrada vicinal próxima, 
fragmento de mata e gado nos pontos brancos. 

Situação Péssima 

Características:
Com eucalipto em todo entorno.

Situação Boa - Eucalipto

Foto da vistoria - nascente 21

Foto da vistoria - nascente 68

Foto da vistoria - nascente 103 

Características:
Com afloramentos rochosos e árvores isoladas. Junto com 
afloramentos de rochas existem fragmentos de mata.

Situação Ruim 

Características:
Presença de fragmentos de nativas, eucalipto em parte da 
área, com erosões menos evidentes.

Situação Regular

Características:
Mata em todo o entorno da nascente. 

Situação Boa - Mata
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