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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO ASSOCIADA AO RISCO DE 

INUNDAÇÕES: ESTUDO DE CASO DE CAMPO GRANDE – MS  

 

Natália Aude Leite de Araújo Silva 1 ;  

RESUMO: A cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, traz em seu bojo 

constituinte aspectos do quadro relacionado ao processo de inundação. A produção e a reprodução 

do espaço geográfico urbano de Campo Grande revelam a complexa e conflituosa relação entre os 

interesses políticos e econômicos de uma sociedade e as suas formas de apropriação da natureza, e 

consequentemente a intensificação dos prejuízos advindos do processo de inundação. Assim sendo, 

o objetivo principal de análise deste trabalho é compreender como a produção do espaço urbano 

está associada ao risco à inundação na cidade de Campo Grande-MS. Para a realização do objetivo 

traçado o estudo ancorou-se numa fundamentação teórica de artigos, dissertações, livros e teses, 

versando sobre a temática da produção do espaço urbano e consequente risco a inundação em 

Campo Grande-MS, bem como a análise histórica de produção da cidade. À vista disso, a área em 

estudo apresenta um vasto histórico de eventos de inundações com narrativas que datam do início 

do século passado. Desse modo, a avaliação dos eventos de inundação na área em estudo revelou 

que o mesmo está associado a produção do espaço urbano e às ocupações que são fruto da expansão 

urbana descontrolada.  

 

Palavras-Chave – Espaço geográfico; Urbanização; e Inundação. 

  

 
1) Universidade Estadual de Maringá: Av. Colombo, 5790 - Zona 7, Maringá - PR, (44) 3011-4040, nataliaaude8@gmail.com 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 2 

INTRODUÇÃO 

A produção do espaço urbano assim como o risco aos desastres naturais e consequentemente 

o risco de inundações, são cada vez mais objetos de debates, considerando o crescimento populacional 

e o progresso econômico nos últimos séculos, bem como o aumento do número de ocorrências e 

intensidade de eventos extremos de diversas ordens.  

A maneira que ocorreu a urbanização no Brasil, principalmente a partir de 1960, culminou no 

aumento do número de áreas e pessoas expostas aos riscos de desastres naturais, no caso brasileiro o 

número e a intensidade dos desastres são provenientes, especialmente, de inundações e deslizamentos.  

Assim como em diversas áreas urbanas brasileiras, a cidade de Campo Grande, capital do 

estado de Mato Grosso do Sul, apresentada na figura 01 a seguir, teve sua produção do espaço urbano 

originada às margens de cursos fluviais e sua expansão territorial urbana acarretou em mudanças 

expressivas na paisagem natural, de maneira mais intensa a partir do final do século XIX, período da 

fundação desta cidade.  

 

Figura 01: Mapa de localização de Campo Grande – MS. Fonte: Silva, 2022 

Diante do exposto é necessário ressaltar que a cidade representa as maiores transformações 

no espaço geográfico já realizadas pelo ser humano no meio natural, para Monteiro (1976) “a 

urbanização é um fenômeno irreversível e a cidade será cada vez mais o habitat do homem”. Logo, o 

adensamento populacional urbano transforma intensamente as relações entre o homem e a natureza 

na cidade.  

Assim sendo, o objetivo principal de análise deste trabalho é compreender como a produção 

do espaço urbano está associada ao risco à inundação na cidade de Campo Grande-MS. Diante disso 

buscou-se abordar o tema sob uma perspectiva integradora por meio de discussão sobre os conceitos 

e abordagens teóricas e metodológicas.   
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MATERIAIS E MÉTODOS  

O trabalho foi composto por três etapas principais que buscaram abordar o tema sob uma 

perspectiva integradora para a realização do objetivo traçado. Logo, a primeira etapa corresponde a 

discussão sobre os conceitos e abordagens teóricas e metodológicas da produção do espaço urbano 

da cidade de Campo Grande-MS. A fundamentação teórica teve como base artigos, dissertações, teses 

e livros tratando sobre a temática. Tendo como pressuposto a concepção da temática e a complexidade 

dos problemas no contexto urbano, analises e compreensão teórico-metodológica foram buscadas 

para o entendimento do tema.  

A segunda etapa corresponde a compreensão da influência da expansão urbana da cidade de 

Campo Grande-MS. Para isso foram efetuadas em laboratório pesquisas em materiais acadêmicos, 

sites e outros acerca da expansão urbana da cidade desde o período de sua fundação no fim do século 

XIX, buscando a compreensão da formação espacial da cidade de Campo Grande.  

Posteriormente, durante a terceira etapa da pesquisa foram realizadas as análises versando 

sobre a temática de desastres naturais, com foco em inundações, em Campo Grande-MS. O 

levantamento histórico do local de estudo, em relação à ocorrência de processos de inundações, foi 

realizado por meio de pesquisas bibliográficas em sites governamentais como Agencia Municipal de 

meio ambiente e planejamento urbano (PLANURB) e Secretaria municipal de meio ambiente e 

desenvolvimento urbano (SEMADUR). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A intensificação dos processos urbanos, como a construção de vias e moradias, muitas vezes 

sem um planejamento adequado, deu origem a uma ocupação adensada na cidade de Campo Grande 

que se difundiu sobre as margens dos cursos d’água e planícies aluviais trazendo diversas 

consequências para o meio natural, como a impermeabilização do solo que compromete o escoamento 

das águas pluviais, que podem resultar na intensificação das consequências de inundações. Esses fatos 

ocasionam prejuízos à vida e recursos para reparação, que por sua vez se tornam eminentes. 

Os agentes sociais produtores do espaço são segundo Santos (1985), os proprietários dos 

meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos 

sociais excluídos. Assim, é a partir da ação deles que o espaço é produzido e segundo Correa (2011) 

é repleto de materialidades como campos cultivados, estradas e centros urbanos que são compostos 

por diversos elementos como ruas, bairros, áreas comerciais e fabris, mas também composto de 

múltiplos significados, como aqueles associados a estética, status, etnicidade e sacralidade. 

Assim, a produção e a reprodução do espaço geográfico urbano mostram a complexa e 

conflituosa relação entre os interesses políticos e econômicos de uma sociedade e as suas formas de 

apropriação da natureza.  Neste contexto, os espaços e arranjos naturais são sobrepostos pelos espaços 

construídos pelas ações antrópicas. Desse modo, conforme afirma Anunciação (2009, p.33) “São 

justamente nos espaços urbanizados que o homem percebe as principais mudanças no clima, 

decorrentes da interferência provocada pela estrutura urbana nas trocas de energia entre a superfície 

e a atmosfera”.  

Tucci (1993) explica que a ocorrência de inundações depende das características físicas e 

climatológicas da bacia hidrográfica – especialmente a distribuição espacial e temporal da chuva nas 

áreas urbanas, esses fenômenos são intensificados por alterações antrópicas, como a 

impermeabilização do solo e a retificação e o assoreamento de cursos d’água. Essas alterações 

tornam-se um fator agravante, uma vez que a água é impedida de se infiltrar, aumentando ainda mais 

a magnitude da vazão de escoamento superficial. 
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  No caso do processo de inundação, esse ocorre quando a variação do nível d'água do rio 

continua a subir devido ao aumento da vazão, o leito maior do rio é preenchido, pois, haverá o 

transbordamento do canal e as águas ocuparão as áreas planas marginais, a conhecida planície de 

inundação. (CPRM, 2014)  

Esse processo natural de inundações representa um dos principais tipos de desastres naturais 

que afligem a cidade de Campo Grande-MS. Anunciação (2009) aponta que ao longo das décadas de 

1960 e 1970, Campo Grande cresceu intensamente e sofre transformações importantes. A cidade de 

Campo Grande possui 33 cursos d’água com nascentes urbanas conforme apresentado na figura 02 a 

seguir.  

 

Figura 02: Mapa de nascentes e cursos d’água de Campo Grande – MS. Fonte: Silva, 2022 

Baseando-se em dados da Prefeitura Municipal de Campo Grande (2008) confirma-se que 

seus cursos d’água e respectivas bacias hidrográficas já apresentam as sequelas das alterações 

humanas na maior parte das suas áreas. De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande 

(2008) as bacias dos córregos Segredo, Prosa e Anhanduí são as que se encontram mais degradadas 

e sofrem com mais processos de inundação. Ressalta-se que a história de ocupação da cidade de 

Campo Grande se deu na confluência desses córregos. 

Observa-se que a ação dos diversos agentes sociais produtores do espaço contribuiu e 

contribui para as intervenções na cidade de Campo Grande-MS, potencializando a materialização das 

consequências advindas do processo de inundação. A produção do espaço urbano da capital de Mato 

Grosso do Sul e a sua expansão territorial fazem dela cenário de amplas transformações, provocando 

alterações na dinâmica climática local, gerando transformações ambientais, que repercutem no 

ambiente e na vida da cidade. 

Assim sendo, nesta cidade a questão da drenagem urbana envolve, além do processo 

hidrológico de inundações que está diretamente ligada aos cursos d’água naturais, processos de 

enchentes, alagamentos e enxurradas, decorrentes principalmente de deficiências no sistema de 

drenagem urbana e impermeabilização do solo. Pois, assim o crescimento da área urbana, das taxas 

de urbanização e o quantitativo populacional desta cidade podem ser considerados fatores 

responsáveis pelas transformações ambientais e intensificação dos processos de inundação.  
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CONCLUSÕES 

A ação antrópica tem ocasionado a alteração das paisagens naturais em paisagens artificiais, 

principalmente pela ocupação do espaço geográfico de forma desordenada. Com o aumento da 

população da cidade de Campo Grande e consequente urbanização, também aumentou a pressão pela 

ocupação das áreas de risco de inundações.  

Com a impermeabilização do solo através de telhados, ruas, calçadas e pátios, a água que 

infiltrava, passa a escoar pelos condutos, aumentando o escoamento superficial. O volume que 

escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, com a urbanização, passa a 

escoar no canal, exigindo maior capacidade de escoamento das seções (TUCCI, 2003). 

As questões que dizem respeito ao controle de inundações são ocasionados tanto pela 

intensificação do volume do escoamento superficial direto (causado pelo aumento da densidade das 

construções, e consequente impermeabilização da superfície), como pela diminuição dos tempos de 

concentração e de recessão das chuvas. 

À vista disso constata-se que as bacias hidrográficas do córrego Prosa, Segredo e Anhanduí 

apresentam pontos vulneráveis ao risco a inundação. Torna-se mister destacar que outros problemas 

ambientais também são intrínsecos as questões referentes ao processo de inundação como por 

exemplo a intensidade da impermeabilização do solo e também a deficiência dos sistemas de 

drenagem estando relacionados diretamente à própria gestão do saneamento.  

Nesse sentido, a área em estudo apresenta um vasto histórico de eventos de inundações com 

narrativas que datam do início do século passado. Diante dos danos e prejuízos, como desabrigados, 

incontáveis danos materiais e degradação do meio ambiente fazem-se necessárias ações de grande 

alcance.  

Dessa forma, a avaliação dos eventos de inundação na área em estudo revelou que o mesmo 

está associado às ocupações que são fruto da expansão urbana descontrolada, entretanto é necessário 

apontar que as inundações, enchentes e alagamentos são processos naturais do meio e que podem ser 

intensificadas pela ação antrópica. 
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