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Resumo: Este estudo visa analisar o meio físico das bacias hidrográficas do espaço urbano de 

Campo Grande/MS, uma vez que elas apresentam problemas ambientais relativos aos processos de 

uso e ocupação antrópicos. Existem 33 córregos identificados e nominados dentro do perímetro 

urbano de Campo Grande, distribuídos em dez unidades de gestão - microbacias. Nessas regiões 

estão presentes processos de erosão, assoreamento e poluição. As bacias hidrográficas integram 

uma visão conjunta do comportamento das condições naturais e das atividades humanas nelas 

desenvolvidas. Mudanças significativas em qualquer dessas unidades podem gerar alterações e 

impactos em toda a sua extensão. De acordo com a especificidade das dinâmicas e dos processos 

ocorridos nessas bacias de drenagem, faz-se necessária uma análise ambiental que subsidie a gestão 

dos recursos hídricos integrados ao planejamento territorial e ambiental nas bacias hidrográficas do 

perímetro urbano de Campo Grande.  

 

Palavras-Chave: Bacia hidrográfica. Dinâmicas ambientais. Processo de uso e ocupação. 

 

ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF THE WATERSHEDS IN THE  URBAN 

AREA OF CAMPO GRANDE/MS 
 

Abstract: The aim of this study is to analyze the physical environment of the watersheds  in the 

urban area of Campo Grande/MS, since they present environmental problems related to the 

processes of anthropogenic use and occupation. There are 33 streams identified and named within 

the city of Campo Grande, spread in ten management units - microwatersheds. Erosion, 

sedimentation and pollution are observed in these regions. The watersheds are part of a joint vision 

of the behavior of natural conditions and human activities developed there. Significant changes in 

any of these units can generate alterations and impacts in all their extension. According to the 

specificity of the dynamics and processes occurring in the watersheds, an environmental analysis is 

needed that assists the management of water resources integrated with the spatial and environmental 

planning in the watersheds in Campo Grande urban area. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente texto é parte integrante do projeto de pesquisa denominado: “Visão Integradora 

das Bacias Hidrográficas do Espaço Urbano de Campo Grande”, cadastrado na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e desenvolvido na 

unidade de Campo Grande. Dessa maneira, é importante destacar que o objetivo central do artigo 

é analisar do ponto de vista ambiental as Bacias Hidrográficas, localizadas no espaço urbano de 

Campo Grande. 

Para tanto, levará em conta a discussão do meio físico, bem como dos problemas ambientais 

decorrentes do processo de expansão da urbanização dos últimos anos, na capital sul-mato-

grossense.  Assim, é necessário afirmar que nos últimos anos, o processo de ocupação antrópica de 

determinadas bacias tem-se acelerado e, consequentemente, processos erosivos e de degradação 

ambiental ocorrido frequentemente. 

  

2. O MEIO FÍSICO DE CAMPO GRANDE 

 

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, tem crescido de maneira razoavelmente 

constante, com uma população de mais de 830 mil habitantes (ou 31,77% do total estadual) e cerca 

de 102 hab/km², sendo o terceiro maior e mais desenvolvido centro urbano da região Centro-Oeste e 

a 23ª maior cidade do Brasil em 2008 (IBGE, 2008). 

Campo Grande situa-se próxima ao paralelo 20º26’34” S e do meridiano 54°38’47” W. Suas 

cidades limítrofes são Jaraguari e Rochedo ao norte; Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia ao sul; 

Ribas do Rio Pardo a leste; e Terenos a oeste (IBGE, 2008). Ocupa uma superfície total de 

8.096,051 Km², ocupando 2,26% da área total do Estado. 

As temperaturas variam bastante durante o ano. Predomina o clima Tropical com estação 

seca, com duas estações muito bem definidas: quente e úmida no verão e menos chuvosa e mais 

amena no inverno. Nos meses de inverno a temperatura pode cair bastante, em certas ocasiões pode 

chegar a quase 0 °C com geadas ocasionais e leves. A precipitação média é de 1534 mm ao ano, 

com variações durante certos anos (para mais ou para menos) (NIMER e BRANDÃO, 1989). 
 

Campo Grande pertence aos Domínios da Região Fitogeográfica da Savana e árvores 

caducifólias. Sua cobertura vegetal autóctone apresenta-se com as fisionomias de Savana Arbórea 

Densa, Savana Arbórea Aberta, Savana Parque e Savana Gramíneo Lenhosa (Campo Limpo), além 

das áreas de Tensão Ecológica representadas pelo contato Savana/Floresta Estacional e áreas das 

Formações Antrópicas. Está em pleno Cerrado, tendo também Florestas e Campos. (BRASIL, 

1982) 

Em Campo Grande há três tipos de solos originais: o Latossolo Vermelho Escuro, que são 

bem profundos e bem drenados; o Roxo, onde os solos são bem profundos, drenados e com baixa 

suscetibilidade a erosão; as Areias Quartzosas, não hidromórficas, com textura arenosa, pouco 

desenvolvidas e com baixa fertilidade natural; e Litólicos, onde são rasos, muito pouco evoluídos, 

apresentam teores baixos de materiais primários de fácil decomposição. (BRASIL, 1982) 

A cidade está situada predominantemente sobre as rochas basálticas da Formação Serra Geral, 

constituída pela sequência de derrames basálticos, ocorridos entre os períodos Jurássico e Cretáceo, 

na Era Mesozóica. Estas rochas efusivas estão assentadas sobre arenitos eólicos da Formação 

Botucatu e capeadas pelos arenitos continentais, fluviais e lacustres. Sua menor altitude é 490 

metros e a maior é de 701 metros, tendo altitude média de 532 metros. (BRASIL, 1982) 
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Campo Grande localiza-se numa área de interflúvios, onde há a separação de duas Bacias 

Hidrográficas: Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai e Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Esta área 

compreende a Unidade Geomorfológica denominada Planalto de Maracaju-Campo Grande. 

Caracteriza-se por ser uma extensa área homogênea relativa à borda oeste da Bacia Sedimentar do 

Paraná, apresentando cotas altimétricas variando de 300 m a 600 m. Apresenta declividade geral 

para leste, acompanhando o mergulho das camadas geológicas. (BRASIL, 1982) 

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande (2008) o município de Campo Grande é 

um divisor de águas, cujos córregos alimentam duas importantes bacias hidrográficas do país. A 

maior parte do território Campo-Grandense está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e  

parte da porção Noroeste do seu território está incluso na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai.  

Existem 33 córregos identificados e nominados dentro do perímetro urbano distribuídos em 

dez unidades de gestão – microbacias (Quadro 1). O quadro 1 identifica as principais microbacias 

da zona urbana de Campo Grande, seus principais cursos d´água, bem como a área total destas 

microbacias.  

 

  

Microbacias Principais Cursos D'Água Área (km²) 

Anhanduí Anhanduí e Formiga 29,9 

Bálsamo Bálsamo 13,4 

Bandeira Bandeira, Cabaça e Portinho Pache 19,5 

Botas-Coqueiro Botas-Coqueiro 35,3 

Gameleira Gameleira 16,6 

Imbirussu Imbirussu e Cerradinho 55,1 

Lageado Lajeado e Poção 51,1 

Lagoa Lagoa, Buriti, Zardo e Siriema 35,7 

Prosa Prosa, Sóter, Revellieu e Vendas 30,9 

Segredo Segredo, Seminário, Cascudo e  Maracaju 46,1 

            Quadro 1 – Microbacias do Espaço Urbano de Campo Grande. 

           Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande (2008). 

 

O rio Anhanduí é o principal curso d’água de Campo Grande, sendo tributário do rio Pardo, 

que por sua vez, é afluente do rio Paraná. Os principais contribuintes das microbacias da área 

urbana de Campo Grande são os córregos Segredo, Prosa, Bandeira e Lageado. O rio nasce na parte 

central de Campo Grande, na confluência dos córregos Segredo e Prosa, percorrendo em direção à 

região sul do município. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, 2015) 

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande (2015), a cidade possui áreas de 

preservação permanente, como o Parque Ecológico Anhanduí, considerada a primeira unidade 

urbana municipal de preservação de Campo Grande. Com uma área de aproximadamente 15 

hectares, constituída basicamente por Veredas que se caracteriza por apresentar solo encharcado 

que contém nascentes de cursos d’água, além de um pequeno lago com peixes com a predominância 

do Libiste (Libiste sp). Há uma flora composta por Buritis e fragmentos do Cerrado. O parque está 

na zona Sul da cidade dentro da bacia do rio Anhanduí.  
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O Parque Ecológico do Sóter está situado na zona Norte da cidade dentro da bacia do córrego 

Sóter. Possui 22 hectares. Em Campo Grande existem os Parques Lineares, consideradas áreas de 

propriedade pública, ao longo dos corpos d’água, em toda a sua extensão ou não, que visam garantir 

a qualidade ambiental dos fundos de vale. São estes os Parques Lineares de Campo Grande: Parque 

Linear do Sóter, Parque Linear do Lagoa, Parque Linear do Imbirussú, Parque Linear do Segredo e 

Parque Linear do Cabaça. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, 2015) 

 

3. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS URBANOS DE CAMPO GRANDE 

No Brasil, grande parte das cidades cresceu sem planejamento urbano. Atualmente, existe 

uma série de legislações a serem cumpridas pelo Poder Público e pela sociedade civil, tais como, 

Plano Diretor, Licenciamento Ambiental e Código Florestal, para poder implantar qualquer 

empreendimento no perímetro urbano de uma cidade, mas sem que tais medidas tenham resolvido 

todos os problemas decorrentes do processo de expansão urbana, crescimento populacional e 

degradação ambiental. 

O crescimento urbano, sem planejamento, impermeabiliza o solo e a água que deveria infiltrar 

para o subsolo acaba escoando na superfície. A força da água, principalmente em região com rocha 

frágil, vai escavando até atingir o nível freático, causando erosão onde todo material vai se 

acumulando ao longo dos córregos. (ROSS, 2006) 

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande (2008) confirma que as dez sub-bacias 

(Figura 1) já demonstram os efeitos das alterações antrópicas na maior parte das suas áreas, em 

algumas mais e em outras menos, de acordo com o tempo e forma de ocupação. As principais 

formas de degradação verificadas são: processos de assoreamentos, solapamentos, insuficiência no 

sistema de captação de águas pluviais e contaminação por efluentes domésticos.  

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (2008) as bacias do Segredo, Prosa 

e Anhanduí são as que se encontram mais degradadas. A história de Campo Grande começou na 

confluência desses córregos e, ao longo dos anos junto com o desenvolvimento urbano vieram os 

problemas ambientais. Nas duas últimas décadas houve uma grande abertura de vias públicas ao 

longo desses córregos. A mata ciliar foi retirada sendo substituída por avenidas asfaltadas e a 

colocação de concreto em leitos e margens dos córregos. 
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Figura 1 – Mapa das Bacias Hidrográficas do Espaço Urbano de Campo Grande. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande (2008). 

 

No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos (lei nº 9433/97) estabelece a bacia 

hidrográfica como sendo a unidade territorial para implementação de políticas públicas relacionadas 

à exploração dos recursos hídricos. Neste sentido, a necessidade de planejamento e monitoramento 

dos recursos hídricos, em virtude dos problemas enfrentados de escassez de água em quantidade e 

qualidade, denota a importância da padronização no traçado de bacias hidrográficas. 

Guerra e Cunha (2011) asseguram que as bacias hidrográficas integram uma visão conjunta 

do comportamento das condições naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas uma vez 

que, mudanças significativas em qualquer dessas unidades, podem gerar impactos a montante, a 

jusante e nos fluxos energéticos de saída.  

Pelo caráter integrador das dinâmicas ocorridas nas unidades ambientais, as bacias de 

drenagem revelam-se excelentes áreas de estudos para o planejamento. Pois, nos últimos anos, o 

homem tem participado como um agente acelerador dos processos modificadores e de 

desequilíbrios da paisagem. 

Ab’Sáber (2006) considera que o conceito de espaço total passa a ser o centro das 

considerações para uma correta previsão de impactos, em face de qualquer tipo de projeto a ser 

introduzido em qualquer área de um determinado território.  

O espaço total é o arranjo e o perfil adquiridos por uma determinada área em função da 

organização humana que lhe foi imposta ao longo dos tempos (Ab’Sáber, 2006). Nesse sentido, 

pressupõe um entendimento na conjuntura atual de todas as implantações cumulativas realizadas 

por ações antrópicas.  
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A gênese do espaço total envolve uma análise da estruturação espacial realizada por ações 

humanas sobre os atributos remanescentes de um espaço herdado da natureza. Por essa razão, há 

que conhecer o funcionamento dos fluxos vivos da natureza e toda a história e formas de ocupação 

dos espaços criados pelos homens.  

Considerando o funcionamento dos fluxos vivos da natureza e os processos de uso e ocupação 

antrópicos, a análise geossistêmica é a que abrange toda a estrutura do espaço total. Dentro do 

universo desta análise há que se atentar para o conjunto dos sistemas físicos, que são os mais 

importantes para a compreensão do espaço total e suas dinâmicas (CHRISTOFOLETTI, 1980):  

 O sistema climático (clima), que mantém e sustenta o dinamismo dos processos;  

 O sistema biogeográfico (cobertura vegetal e seres vivos), que atua como fator de 

diferenciação na modalidade e intensidade dos processos, assim como fornecendo e 

retirando matéria;  

 O sistema geológico (disposição e variação litológica), que constitui o fator passivo 

sobre o qual atuam os processos;  

 O sistema antrópico (ação humana), é o fator responsável por mudanças na 

distribuição da matéria e energia dentro dos sistemas, e modifica o equilíbrio dos mesmos; 

Considerando as ideias de Christofoletti (1980) os sistemas estão inter-relacionados, ou seja, 

qualquer alteração no sistema todos são atingidos. E atualmente sabe-se que qualquer atividade 

produtiva realizada pelo homem, inevitavelmente altera o ambiente. A visão do homem como 

destruidor da natureza e dos recursos naturais é repudiada atualmente. Pois, o homem é parte do 

sistema, sendo um dos elementos que age e interage com os demais.  

No entanto, espera-se que as alterações feitas no ambiente sejam realizadas de forma 

planejada e fiscalizada, bem como se se investigue as consequências da intervenção antrópica. 

Botelho e Silva (2007) ponderam que “ao planejar e ocupar de forma ordenada o território, o 

homem possibilita a instalação de um novo equilíbrio dentro do sistema que ele habita – a bacia 

hidrográfica”. A manutenção do equilíbrio ambiental se reverterá numa qualidade ambiental 

satisfatória, o que, por sua vez, contribuirá inquestionavelmente para a melhoria da qualidade de 

vida das sociedades. 

Por fim, é válido ressaltar que as discussões relacionadas às questões ambientais, nos últimos 

anos, motivaram a criação de normas e leis ambientais de regulamentação de uso e proteção do solo 

e da água. Mas, é necessário, que estas leis sejam postas em prática e que haja fiscalização 

permanente e eficiente. O engajamento da sociedade civil e do Poder Público é essencial e refere-se 

à importância da gestão participativa na busca da qualidade ambiental almejada. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto ao longo do texto, a ação antrópica em Campo Grande tem ocasionado problemas 

relacionados ao uso e ocupação do solo em áreas que deveriam ter sido preservadas, especialmente 

em bacias hidrográficas, localizadas no perímetro urbano da capital. Desse modo, é preciso ter claro 

que não se trata de problema isolado de determinada área da cidade, mas de um processo que 

encontra difusão em diversos vetores relacionados ao processo de expansão urbana. 

Finalmente, vale ressaltar que tal discussão realmente precisa ser trabalhada tanto em termos 

acadêmicos quanto pelas equipes gestoras do Município. Assim, os problemas ambientais devem 



______________________________________________________________________________________  
XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos     7 

 

ser vistos não como problema inerente ao urbano, mas como resultado de ações não planejadas do 

desenvolvimento populacional. 
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