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RESUMO --- A ocupação desordenada de fundos de vale tem acarretado inúmeros prejuízos em 
diversas localidades. A cidade de Campo Grande sofreu graves inundações nos últimos dois verões, 
ocasionando prejuízos econômicos, sociais e ambientais. O sistema de drenagem urbana atual não 
contempla a retenção de água ou a infiltração. A impermeabilização do solo ocasiona o aumento do 
escoamento superficial, aumentando, também, a velocidade deste deflúvio, propiciando, assim, 
graves problemas a jusante da sub-bacia em estudo, além daqueles causados no próprio local. Este 
trabalho tem por objetivo diagnosticar o sistema de macrodrenagem de uma sub-bacia da região do 
córrego Prosa, em Campo Grande, e propor medidas que atenuem os efeitos causados pelas 
inundações, dentre elas instituir a utilização do Plano Diretor Municipal como ferramenta de gestão 
ambiental urbana.  
 
ABSTRACT --- The disordered occupation on valley depresses has been causing a lot of damages 
in different localities. Campo Grande city suffered serious inundations last two summers, causing 
economical, social and environmental damages. The current system of urban drainage does not 
praise the water retention nor the infiltration. Besides the superficial draining increase, the soil 
waterproofing also causes the increase of emanation speed. Therefore, it brings serious problems to 
ebb tide, beyond those caused in the local own. This work aims to diagnoses the macro draining 
system of a sub-basin in the Prosas’region, in Campo Grande city. This work also considers the 
effects of the inundations through the adoption of attenuation models. The proposal is an 
intervention on this current situation, and the managing plan utilisation as a tool of urban 
environmental manage. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das cidades tem se mostrado um dos grandes problemas da atualidade, 

pois é feito de forma desorganizada (Philippi Jr., 2002). Com o crescimento urbano surgem doenças 

crônicas, riscos de epidemia e, até mesmo, distúrbios emocionais. Uma região que sofre com 

constantes inundações está sujeita a todos esses exemplos, pondo em risco a salubridade humana. 

Além das questões de saúde pública, também expõe o meio físico às intervenções antrópicas, como, 

por exemplo, a alteração na qualidade da água (Mota, 2003), e a ocupação de áreas de risco. Um 

sistema de drenagem urbano pode extrapolar seus limites de forma prejudicial, caracterizando, 

assim, sua ineficiência, ou seu planejamento inadequado. 

Dentro do contexto atual desenvolveram-se novas técnicas e métodos capazes de atenuar o 

efeito das enchentes na área urbana. A tendência é a proposição de medidas que atenuem o volume 

de água escoado superficialmente, seja pela retenção em lotes ou, até mesmo, em loteamentos. 

Algumas cidades já possuem legislação específica para a reservação das águas de chuva no próprio 

terreno, sendo esta uma das condicionantes para liberação da obra, como é o caso da cidade de São 

Paulo e alguns municípios de sua região metropolitana, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. 

O estudo da drenagem urbana está intimamente ligado à saúde pública, na forma mais geral 

que possa ser abrangida. É fato que a água pode ser um poderoso meio de disseminação de doenças, 

sendo esta a principal característica a ser abordada para o estudo de prevenção de enchentes. Além 

de afetar a condição humana, também pode alterar o meio físico, brusca e rapidamente. Portanto, o 

estudo da hidrologia só é eficiente, quando aliado aos demais setores de uma localidade, ou seja, 

deve estar coerente com o zoneamento da cidade e com os demais fatores ligados ao saneamento. 

Sem este estudo intersetorial e a proposição de medidas que compreendam a participação social, 

não existirá obra capaz de reduzir os transtornos causados pelas enchentes. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o princípio das cheias urbanas na cidade de 

Campo Grande, MS. Esse estudo foi realizado com o auxílio de documentos locais (fotos aéreas, 

mapas hidrológicos e dados de chuva), além de visitas a campo. A importância deste tema está 

focada nos eventos críticos que a cidade vem presenciando, tendo em vista o longo período sem 

acontecimentos deste caráter. 

Espera-se obter uma resposta para a ocorrência dessas inundações, de forma a apresentá-las, 

posteriormente, em caráter técnico. Para essa formulação técnica foi realizado um diagnóstico da 

situação atual da drenagem na bacia em estudo, tendo em vista as conseqüências causadas à jusante 

desta bacia, além da compreensão de suas potencialidades. O objetivo é estudar as características 

locais de drenagem urbana, para então estabelecer quais serão os limites de intervenção, tendo como 

base estudos recentes e de acordo com as modernas obras de drenagem urbana. 
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2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 – O que é drenagem urbana?  

As obras clássicas de engenharia são referentes às medidas capazes de reduzir o risco de 

enchentes, através da rápida remoção das águas pluviais excessivas. Tais medidas visam modificar 

as relações entre precipitação e vazão, o que aumenta a capacidade de descarga dos rios (Onhuma, 

2005). De acordo com Tucci (1995): a entrada do escoamento desses pluviais na macrodrenagem 

produz ampliação da enchente média cerca de sete vezes ao da cheia natural. Esse processo faz 

com que as prefeituras canalizem os riachos e transfiram as inundações para jusante a custos 

elevados, sem que o problema seja resolvido para toda a bacia. 

Na atualidade tem crescido o princípio de drenagem urbana com desenvolvimento de baixo 

impacto (Agra, 2005), que tem por objetivo reduzir os impactos causados por essas obras clássicas. 

Nesta abordagem deve-se contar com o auxílio do poder público, para que o desenvolvimento 

urbano aconteça de forma harmônica e funcional. 

2.1.1 Micro e Macrodrenagem 

A microdrenagem urbana é o sistema responsável por retirar a água pluvial dos loteamentos e 

da rede primária urbana. É composta por: galerias; poços de visita; bocas-de-lobo; meios-fios; 

sarjetas; sarjetões; condutos forçados; e pelos tubos responsáveis por fazer as ligações entre estes 

equipamentos (Bidone e Tucci, 1995). 

A hidrologia urbana aborda os processos hidrológicos em ambientes afetados pela 

urbanização. Dentro deste contexto está inserida a macrodrenagem, que é a responsável por levar as 

águas pluviais até a exutória da bacia hidrográfica.  

Todas as intervenções feitas em fundos de vale são correspondentes a macrodrenagem, sendo 

que estas obras têm por objetivo evitar enchentes, são exemplos desta categoria: canais, revestidos 

ou não; reservatórios de detenção ou de retenção. 

2.2 – Medidas de controle estruturais e não-estruturais 

As medidas de controle têm atuado como soluções compensatórias dos impactos gerados pela 

urbanização, agem, principalmente, sobre as taxas de impermeabilização e a implantação de redes. 

Tais medidas propõem a restituição da bacia à sua condição física natural, devolvendo-lhe a 

capacidade de armazenamento e infiltração, tendendo, ainda, a atuar na causa do problema. 

(Canholi, 2005) 
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As medidas estruturais são incorporadas à bacia hidrográfica, alterando a paisagem e causando 

uma interferência no ambiente natural (Tucci, 2002). Essas intervenções devem atuar de forma 

sistêmica com toda a bacia, para que o problema não seja apenas transferido de lugar. 

As medidas não-estruturais, quando em conjunto com as estruturais, objetivam minimizar os 

prejuízos, além de serem economicamente mais viáveis do que obras de drenagem. A importância 

dessa medida está na falsa sensação de segurança que a medida estrutural pode causar (Tucci, 

1997). 

A adoção dessas medidas pode ser regulamentada pelo plano diretor de drenagem urbana 

municipal. Além da regulamentação, podem existir incentivos fiscais àqueles que adotarem medidas 

de controle que promovam a sustentabilidade dos recursos hídricos, por exemplo. É de importância 

fundamental que o município crie seus próprios métodos de conservação, enfatizando a utilização 

de técnicas seguras e funcionais. A inter-relação eficiente entre os diferentes setores de uma cidade 

é quem vai promover o desenvolvimento urbano com caráter sustentável. 

2.3. Medidas estruturais não-convencionais 

2.3.1. Reservatórios de detenção – “piscinões” 

As obras aplicadas à retenção de água constituem-se em um conceito inovador da drenagem 

urbana. A finalidade desse equipamento é promover a redução do pico de enchente, através do 

amortecimento do volume de água escoado (Tucci, 2002). Além da característica hidrológica, esse 

tipo de estrutura pode ser utilizado como área de recreação e lazer (Canholi, 2005). 

Os reservatórios podem funcionar de forma on-line ou off-line. Eles são classificados como 

on-line quando não há derivação na linha principal do curso d’água, e restituem os escoamentos de 

forma atenuada ao sistema de drenagem através da gravidade. Já os reservatórios off-line possuem 

um desvio na rede de drenagem principal em eventos críticos, e os escoamentos são restituídos à 

rede de drenagem, em geral, por bombeamento (Canholi, 2005). 

2.4.1. Paisagens Multifuncionais 

O conceito de tratamento do problema na fonte está cada vez mais explícito em trabalhos 

técnicos e científicos. Para a drenagem urbana este princípio também é válido. É importante 

observar que o tratamento deve ser sistêmico, integrado à paisagem urbana, e distribuído em 

medidas estruturais e não-estruturais. 

É na relação entre diferentes setores que surge o conceito de paisagem multifuncional, ou seja, 

é a integração harmônica do ambiente com as medidas de controle. Por exemplo, parques e 

estacionamentos podem ser construídos em locais historicamente inundáveis, fazendo com que o 
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problema se afaste das moradias e das pessoas, além de funcionar como espaço reservado para o 

lazer em épocas secas (Miguez, 2005). 

Na cidade de São Paulo foram construídas grandes áreas de lazer, com pistas de corrida, 

quadras esportivas, playgrounds, dentro de reservatórios de detenção. É uma forma simpática de 

aproximar as pessoas do corpo d’água, e mostrar-lhes os diferentes usos que as medidas de controle 

podem propiciar. Além do apelo social envolvido, a hidrologia urbana também pode se favorecer 

com as paisagens multifuncionais, já que o pico de vazão será amortecido e a infiltração será 

beneficiada. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do trabalho foi adotada uma sub-bacia hidrográfica (Figura 1) da cidade de 

Campo Grande, MS, como objeto de estudo, já que a cidade vem enfrentando graves problemas de 

drenagem urbana, após alguns eventos críticos nos meses de verão. Para isso, escolheu-se uma sub-

bacia da região do córrego Prosa, tendo em vista a sua importância na urbanização local, e os 

problemas que a água escoada nesta região causa a jusante. 

 

Figura 1. Destaque da sub-bacia da região do Prosa adotada para o estudo. 
(Fonte: extraído da Carta de Drenagem municipal, 1996) 

 

3.1. Caracterização do local escolhido  

A sub-bacia escolhida compreende os córregos Prosa e Sóter, os quais estão localizados 

próximos a zonas de alta densidade populacional. O uso e ocupação do solo são exclusivamente 

residenciais, com usos comerciais típicos de zonas de residências. A região é cortada por grandes 

avenidas marginais, que ligam o centro da cidade aos bairros. Cabe destacar que a região periférica 

de toda a cidade, inclusive da região em análise, sofreram elevado desenvolvimento urbano nos 

últimos anos, o que pode ser considerado como fonte dos problemas de inundações na capital. 
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A região em estudo ainda pode ser caracterizada pela tendência do aumento do grau de 

impermeabilização do solo, decorrente da crescente ocupação urbana, o que contribui para 

intensificar o escoamento superficial das águas pluviais e, conseqüentemente, do processo erosivo; 

além desses fatores também cabe ressaltar que o local possui edifícios com elevados gabaritos. 

Um equipamento bastante importante para a região em estudo é o Parque das Nações 

Indígenas, que é cortado pelo córrego Prosa logo após a sua nascente. No interior das instalações do 

parque há a presença de um grande lago artificial, que atua como retentor das águas pluviais 

escoadas desde os limites do parque. O córrego Prosa nasce em seu interior, na junção dos córregos 

Desbarrancado e Joaquim Português, encontrando-se com o córrego Reveilleau ainda dentro do 

parque, e com o córrego Sóter na parte exterior. 

O córrego Sóter é um dos principais responsáveis pelas inundações na região, devido a grande 

urbanização que possui a montante, o que não acontece com o córrego Prosa, que mantém suas 

características naturais até a formação do lago.  

Na época em que foi construído o parque, início da década de 1990, foi elaborado um Plano 

Diretor local, onde foram estudadas alternativas para a formação do lago. A princípio, a idéia era a 

formação de um complexo lacustre, onde existiriam mais três pequenos lagos e represamentos, além 

do grande lago, para evitar processos erosivos e de assoreamento. Dentro desse estudo também foi 

analisada a possibilidade de desviar o córrego Sóter, para que o mesmo também fosse contribuinte 

ao lago, porém, essa alternativa foi descartada devido as condições da qualidade do corpo d’água. O 

complexo lacustre proposto nunca foi executado, existindo hoje apenas o grande lago (Figura 2), 

que vem sofrendo com processos de erosão e assoreamento (Figuras 3 e 4). Em períodos chuvosos 

ele não funciona de acordo com sua proposta, o que aumenta as inundações à jusante. 

 

Figura 2. Lago artificial do córrego Prosa no interior do Parque das Nações Indígenas. 
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Figuras 3 e 4. Processos erosivos e de assoreamento do grande lago. 
 

Após a confluência dos córregos Prosa e Sóter, próximo a exutória da sub-bacia em estudo, há 

um trecho completamente canalizado, sendo este o local das inundações. 

3.2. Descrição geral da organização do trabalho 

Dado que o objetivo do trabalho foi estudar as causas e as conseqüências das cheias urbanas 

na cidade de Campo Grande, tendo em vista os recentes eventos críticos locais, foram então 

avaliados a rede de macrodrenagem existente e os dados de precipitação.  

A rede de macrodrenagem foi analisada a partir de sua capacidade de detenção de água, tendo 

por objetivo principal a capacidade de reduzir o pico de enchentes, através do amortecimento do 

volume escoado.   

O estudo propôs-se a diagnosticar apenas uma pequena parcela da contribuição, porém, são 

necessárias intervenções ao longo de toda a cidade, tendo em vista o volume que a exutória da bacia 

que abrange a cidade de Campo Grande recebe (Figura 5). É importante ressaltar que os maiores 

impactos não são causados no local onde ocorre a precipitação, e sim, na região que recebe os 

aportes gerados ao longo de toda a bacia, não esquecendo que neste local também ocorrem 

precipitações. 

 

Figura 5. Exutória da bacia hidrográfica que abrange a cidade de Campo Grande. 
(Fonte: Dorvacil Tarnoschi, jornal Correio do Estado, 07/12/2005.) 
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3.3. Materiais e métodos utilizados 

Para a confecção do estudo foram utilizadas: 

• Carta de drenagem (obtida no PLANURB); 

• Plano Diretor de Campo Grande (obtida no site do PLANURB); 

• Fotos (de arquivo jornalístico e das atividades de campo); 

• O programa que contém o Sistema de Informações Geográficas da cidade, o 

Geomorena.  

Também foram realizadas saídas de campo, com o intuito de observar visualmente a realidade 

da bacia e de conhecer quais os limites de intervenção e as potencialidades da mesma. Além dessas 

saídas, também foram feitas visitas aos principais órgãos públicos ligados ao estudo com o intuito 

de buscar os materiais necessários para a confecção do trabalho, como: Secretaria Municipal de 

Obras; Secretarias Municipais de: Meio Ambiente e de Controle Urbanístico; Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE; Instituto Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – 

PLANURB; além dos órgãos públicos também foram realizadas visitas às empresas: Arquitetura A3 

e LOG Engenharia.  

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Caracterização dos eventos críticos através dos dados de precipitação 

O clima de Campo Grande, segundo a classificação de Köppen, situa-se na faixa de transição 

entre o sub-tipo (Cfa) mesotérmico úmido sem estiagem, em que a temperatura do mês mais quente 

é superior a 22 °C, tendo o mês mais seco de 30 mm de chuvas, e o sub-tipo (Aw) tropical úmido, 

com estação chuvosa no verão e seca no inverno. Aproximadamente 75% das chuvas ocorrem entre 

os meses de outubro e abril, quando a temperatura média oscila em torno de 24 °C. Os meses de 

menor precipitação são junho, julho e agosto. Os déficits hídricos ocorrem com maior intensidade 

nesses meses (PLANURB, 2005). 

A Figura 6 refere-se aos dados pluviométricos dos últimos 15 anos, salientando a magnitude 

dos eventos críticos ocorridos no último verão, quando comparados à série histórica. É importante 

ressaltar que os dados referentes ao último verão iniciam-se em novembro de 2005 e terminam em 

fevereiro de 2006. Todos os valores utilizados para a confecção dos gráficos foram fornecidos pela 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, UNIDERP, através do 

Professor Natálio Abrão Filho. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

no
ve

m
br

o

de
ze

m
br

o

ja
ne

iro

fe
ve

re
iro

Meses de verão (época 

chuvosa)

V
o

lu
m

e
 p

re
c
ip

it
a
d

o
 (
m

m
)

Média
série
histórica
Dados
último
verão

 

Figura 6. Comparação da série histórica com os dados de precipitação do último verão. 

 

Com o auxílio do gráfico apresentado acima é possível observar o aumento do volume de 

precipitação na capital, o que influencia diretamente no sistema de drenagem urbana, sendo este 

fator determinante para a ocorrência de inundações na malha urbana. Este trabalho não tem por 

objetivo analisar o aumento das precipitações, e sim, as conseqüências que elas podem causar, 

quando se tornam escoamentos superficiais. 

4.2. Caracterização do sistema de macrodrenagem 

O sistema de drenagem urbana de Campo Grande pode ser caracterizado de acordo com as 

tecnologias clássicas difundidas pelo país. É constituído de estruturas que têm a função de retirar 

rapidamente a água da superfície, como: galerias, canalizações abertas e fechadas. Estes 

equipamentos tradicionais são eficientes no que se propõem, mas não prevalecem à infiltração da 

água, e ainda transferem o impacto para jusante. 

A sub-bacia em estudo obedece às características expostas no parágrafo anterior, porém com 

algumas ressalvas. Os cursos d’água que cortam a região, no trecho não canalizado, possuem 

vegetação em suas margens, não pode ser considerada mata ciliar, mas possui vegetação rasteira e 

arbustiva em alguns pontos. 

Em geral, os leitos dos cursos d’água não possuem suas características naturais, já que suas 

encostas estão apoiadas em muros de gabião e sua estrutura é em concreto. De acordo com a 

literatura específica, este tipo de equipamento favorece a ampliação das cheias naturais, pois 

aumenta a velocidade de escoamento da água e não favorece a recarga subterrânea. Outra 

característica relevante do sistema de drenagem da cidade é a presença de corpos d’água 

inteiramente canalizados, e, curiosamente, na região do Prosa, um dos pontos de alagamento fica 
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exatamente sobre esta retificação. Infelizmente, isto não é uma coincidência, pois se considerarmos 

que este local é um fundo de vale e que possui baixas cotas altimétricas, o alagamento é, então, um 

evento com grande probabilidade de ocorrência.  

A cidade de Campo Grande possui solo arenoso e suscetível à erosão nas cotas altimétricas 

superiores, o que é um aspecto bastante positivo, quando se pretende favorecer a infiltração. Porém, 

é comum observar lotes quase totalmente impermeabilizados nas zonas residenciais, sendo este, 

também, um fator do aumento do escoamento superficial. 

É válido ressaltar que a região em estudo não está completamente atendida com a coleta de 

esgotos, sendo este, então, um aporte extra no sistema de drenagem das águas pluviais. A limpeza 

pública da área urbana está dividida em três etapas: varrição, manutenção e coleta de lixo. O serviço 

é executado em 98% da área urbana, nos períodos diurno e noturno, tendo como destino final o 

aterro sanitário; na região do Prosa a coleta ocorre segundas, quartas e sextas-feiras no período 

diurno (PLANURB, 2005). 

4.3. Inundações urbanas em Campo Grande 

A cidade de Campo Grande não sofre grandes enchentes em sua área central, porém, a cidade 

vem enfrentando severas alterações em seu histórico de eventos críticos. De acordo com os dados 

fornecidos pela UNIDERP, no dia 06 de dezembro de 2005, choveu 127,5 mm em, 

aproximadamente, três horas, sendo que no mesmo mês do ano de 1998, por exemplo, a 

precipitação registrada pelo mesmo centro foi de 127,1 mm. 

Com valores dessa amplitude é compreensível imaginar que o sistema de drenagem urbana 

local não teria capacidade suficiente. Sabe-se que este é um caso extremo e que, provavelmente, 

nenhum sistema clássico tenha tamanha capacidade de suporte, porém, existem técnicas capazes de 

atenuar os picos de enchentes. O volume de precipitação não pode ser alterado, mas os seus 

impactos devem ser minimizados. 

Esses eventos críticos voltaram a ocorrer nos meses de janeiro e fevereiro do mesmo ano na 

capital, no entanto, as medidas tomadas foram apenas emergenciais. Conforme já foi dito 

anteriormente, o clima da cidade divide-se em duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma 

seca, logo seria possível promover mudanças no sistema de drenagem urbana com medidas de 

médio prazo.  

Os prejuízos causados são enormes, e não são apenas econômicos, são, também, sociais, 

culturais e ambientais, sendo que as medidas emergenciais acabam sendo muito mais onerosas 

quando comparadas a um sistema harmônico e funcional, e que estejam interligadas com o 

planejamento ambiental urbano. 
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A sub-bacia em estudo sofreu graves problemas com as enchentes do verão passado, porém, 

os danos mais graves foram causados a jusante e nas regiões periféricas da cidade, conforme 

mostram as figuras 7, 8, 9 e 10. 

 

Figuras 7 e 8. Alagamento na exutória da sub-bacia estudada 
(Fontes: http://www.campograndenews.com.br, acessado em 07/12/2005; Dorvacil Tarnoschi, 

jornal Correio do Estado, 07/12/2005) 
 

 

Figura 9. Córrego Prosa a jusante do local de estudo 
(Fonte: http://www.campograndenews.com.br, acessado em 07/12/2005) 

 

 

Figura 10. Enxurrada na região periférica da cidade. 
(Fonte: Paulo Ribas, jornal Correio do Estado, 07/12/2005) 
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4.4. Proposta de intervenção 

Como já foi dito anteriormente, não se tem como mudar a magnitude desses eventos críticos, 

ao menos, não se conhece nenhuma técnica capaz de tal façanha. Sabe-se que as cheias são eventos 

que ocorrem de forma natural, mas o que se observa em um contexto generalizado, é que as 

atividades antrópicas contribuem cada vez mais para o incremento de suas conseqüências. Então, 

seria compreensível a adoção de medidas que atenuassem esses efeitos. 

Para a elaboração de uma proposta com caráter de baixo impacto apresentam-se opções de 

intervenção em lotes e loteamentos. Para Canholi (2005), dever-se-ia visar o impacto zero enquanto 

a obra estivesse em fase de aprovação junto aos órgãos competentes, sendo necessária a formulação 

de um regulamento que envolvesse diversas áreas de especialidades. 

Segundo Giacchini (2005), outro fator a ser considerado refere-se aos índices pluviométricos 

regionais, se eles permitem a captação o ano inteiro ou não. Quando se trata de armazenamento para 

o aproveitamento na própria obra, algumas questões que visam a viabilidade de implantação destes 

sistemas devem ser levantadas, como: a qualidade da água a ser captada; a área de coleta; o espaço 

disponível para a construção de tanque de reservação; além dos índices pluviométricos.  

Na cidade de Campo Grande a precipitação média é de, aproximadamente, 1100 mm anuais, 

sendo que cerca de 70% desse volume ocorre entre os meses de outubro e março. Portanto, a 

reservação de água de chuva só é viável durante as épocas chuvosas, podendo não ser vantajosa 

para indústrias, por exemplo, mas seria lucrativo em residências, já que o consumo de água potável 

seria reduzido. Além deste fim, também poderiam ser dispostos equipamentos que visem à 

infiltração da água na própria fonte, como: bacias de infiltração; pavimentos e canaletas 

permeáveis; valas de infiltração; bacias de percolação; todos estes exemplos têm o mesmo objetivo, 

o de diminuir os picos de enchente. São as medidas descentralizadas que podem alterar o paradigma 

atual, através da modernização do exemplo existente, com regulamentações próprias e específicas. 

Algumas das grandes cidades brasileiras já possuem legislações com este caráter, com 

questões referentes ao meio ambiente e a sua sustentabilidade, como por exemplo: municípios da 

região metropolitana de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. 

Portanto, é compreensível propor que a cidade de Campo Grande também institua sua própria 

regulamentação, baseada em suas características e sua cultura. Como dito anteriormente, as obras 

clássicas de drenagem são onerosas, porém, com a implantação de sistemas alternativos e não-

convencionais, os custos cairiam, logo, os recursos que seriam utilizados para este fim, poderiam 

ser aplicados em outras áreas mais carentes. 
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Sabe-se que quando se cria uma Lei, existe um outro processo, ainda mais lento a ser 

considerado, que é o cumprimento e a fiscalização desta regulamentação. O histórico do Brasil não 

contempla, em sua maioria, estes aspectos, portanto, faz-se necessária a atuação de educadores 

ambientais em escolas, faculdades, hospitais, supermercados, enfim, em empreendimentos diversos, 

e através de todo o tipo de mídia, a fim de tornar clara a responsabilidade de cada cidadão com a 

cidade em que vive. Esta não é só uma questão política, é muito mais social, participativa e coletiva. 

Porém, não se deve considerar apenas os aspectos referentes aos lotes, é importante visualizar 

a cidade como um todo, planejar a bacia hidrográfica como uma unidade (Lei Federal nº 

9.433/1997), para que não ocorram problemas a jusante. Além da reservação e infiltração nos lotes, 

cabe propor intervenções em níveis superiores, que interfiram em todo o loteamento. 

Conforme foi exemplificado, atualmente existem técnicas modernas de retenção, como é o 

caso dos piscinões e das paisagens multifuncionais, que tem por objetivo conter os deflúvios a 

jusante. 

As alternativas são diversas para a retenção da água proveniente do escoamento superficial, 

caso não haja local adequado para a construção de um reservatório de detenção, ou esta não seja a 

opção mais viável. Estacionamentos podem ser construídos com este fim, quando chove, 

transforma-se em um piscinão, e nas épocas secas, continua com sua finalidade específica. Ao 

longo do curso d’água podem existir locais que tenham a disponibilidade de serem transformados 

em jardins lineares, sejam eles praças, canteiros ou, até mesmo, quadras esportivas.  

A cidade de Campo Grande tem a potencialidade de criar espaços com estas finalidades, 

apesar dos eventos críticos ocorridos, é uma cidade bem planejada, com bastantes locais que podem 

abrigar obras deste caráter, porém, para que o planejamento se aproxime do ideal, é importante aliá-

lo às outras atividades de saneamento e aos planos já estabelecidos, e que estas intervenções se 

dêem ao longo de um período, com atividades seqüenciais, e não apenas em situações de 

emergência. A harmonia deste elo de propostas exeqüíveis depende, principalmente, das tomadas de 

decisões estabelecidas pelo planejamento ambiental urbano. 

É neste ponto que deve ser minuciosamente estudada e avaliada a proposta do Plano Diretor 

Municipal. Quando este está de acordo com os anseios e perspectivas sociais, pode ser utilizado 

como um eficiente aliado da gestão ambiental urbana. O objetivo principal deste Plano é regular as 

atividades antrópicas, levando-se em consideração a intervenção do homem na natureza e a 

manutenção saudável da mesma, pois sem os devidos cuidados, os riscos de ocorrência de danos 

são aumentados. Em uma cidade como Campo Grande, por exemplo, esses riscos se multiplicam, já 

que os corpos hídricos estão fisicamente muito próximos das vias e das habitações, ou seja, da 

população. 
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O Código de Águas de 1934 já proibia a construção em áreas marginais e de várzea, que são 

áreas de preservação permanente, porém, o cenário é distinto do imposto pela regulamentação e o 

que se encontra é uma consolidação urbana inviável de se derrubar, com avenidas e construções de 

gabaritos elevados em seu entorno. 

A aplicação do Plano Diretor em áreas com estas características não é viável, então, a saída é 

executá-lo em projetos a serem implantados, com uma análise aprofundada em seu processo de 

licenciamento ambiental, bem como das alternativas de uso e ocupação do solo nas áreas que 

margeiam os córregos, ainda que canalizados, tendo em vista que o rio não deixou de existir. A 

discussão deve dar preferência à não-canalização do corpo hídrico, buscando a sua forma original e 

natural, ou buscar a adequação deste com a realidade urbana. 

De acordo com o art. 26, I, da Constituição Federal, os córregos que banham a cidade de 

Campo Grande estão, em tese, sob gestão do Estado de Mato Grosso do Sul, porém, cabe ao 

município tomar as medidas voltadas a impedir a ocorrência de enchentes. Segundo Maria Luiza 

Granziera (2006), a responsabilidade desses eventos divide-se entre município e Estado, sem uma 

delimitação concreta sobre a competência de cada um, cabendo, então, a articulação entre esses 

entes políticos, pois ações isoladas não têm sido suficientes para resolver este grave problema. 

Neste aspecto, a norma jurídica é confusa e não estabelece a titularidade claramente, existindo, 

então, políticas e programas conjuntos entre estado e município, com vistas ao zoneamento das 

áreas inundáveis e com restrições ao uso do solo dessas áreas. 

O Plano Diretor é uma ferramenta de extrema importância na solução de problemas de uso e 

ocupação de áreas marginais, mas deve ser rigorosamente aplicado em novos licenciamentos 

ambientais. Além disso, é importante que ele focalize a questão da drenagem urbana 

separadamente, pois os transtornos por ela causados são visíveis e preocupantes, ressaltando-se aqui 

os riscos que são impostos à saúde da população. 

5 – CONCLUSÕES 

O estudo da drenagem urbana vai muito além da qualidade e da quantidade das águas pluviais, 

devendo-se considerar a totalidade dos equipamentos de infra-estrutura, aproximando-o da 

realidade, principalmente em cidades como Campo Grande, que possuem apenas estações chuvosas 

e secas. Essa abrangência intersetorial é quem promove a integração destes equipamentos, e é esta 

característica que deve ser considerada para o planejamento da drenagem. 

Em sua maioria, as inundações são problemas oriundos do crescimento desordenado e da alta 

taxa de impermeabilização do solo, e como não se pode reconstruir uma cidade, a alternativa viável 

é adequá-la a esta realidade, propondo medidas que minimizem os efeitos causados pelas chuvas. 
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As atitudes devem vir de todos os setores e cidadãos, pois se cada um assumir a sua 

responsabilidade, estas situações críticas tendem a ser diminuídas. 

As alternativas são diversas. O trabalho preconizou apenas algumas delas, mas o que 

realmente vale, é a contribuição que cada um pode dar. Seja através da elaboração de planos 

diretores e legislações, ou ainda pela conscientização de cada cidadão. A sustentabilidade ambiental 

é responsabilidade de todos, portanto, os órgãos públicos são detentores do poder de explicitar isso 

a população, com programas de educação específicos, campanhas diversas, através de todos os 

meios de mídia disponíveis. Atividades isoladas podem funcionar, mas o estabelecimento de um 

grande programa ambiental tem caráter muito mais efetivo. 

Na cidade de Campo Grande também são necessárias atitudes neste contexto, e este trabalho 

se preocupou em abranger uma parcela bastante modesta, porém, com medidas que podem 

realmente ser efetivadas e implantadas através de propostas conscientes. Exemplos que deram certo 

em outras regiões devem ser analisados, desde que estejam de acordo com a realidade e a cultura 

local. O Brasil é mundialmente conhecido pela sua criatividade, portanto, todas as alternativas 

positivas e criativas devem ser estudadas, aliando-as às técnicas de engenharia, tornando-as 

próximas do contexto e da paisagem ambiental urbana. 

O Plano Diretor Municipal deve ser a principal ferramenta de estudo no planejamento 

ambiental da cidade. Ele norteia as ações de uso e ocupação do solo e não pode ser ignorado. Em 

seu texto deve constar, ainda, um capítulo que se dedique com exclusividade ao saneamento e a 

drenagem urbana, pois estes são os equipamentos de infra-estrutura da cidade, e o rompimento de 

sua funcionalidade pode acarretar em danos à população. 

A população tem o direito de contar com a ação do Ministério Público e da administração 

local, bem como tem o dever de denunciar condutas de má-fé. A participação social é a mola 

propulsora do desenvolvimento urbano sustentável. A cidade é um bem comum e pertencente à 

coletividade, portanto, a sua conservação é uma obrigação social. 

Enfim, este estudo teve o objetivo de encontrar uma solução para o problema das cheias 

urbanas em uma sub-bacia da cidade, e os resultados encontrados, após levantamento de dados 

locais, podem ser aplicados às outras regiões do município. Quando a cidade enfrenta problemas 

com este caráter deve-se analisar a sua recorrência, para então estabelecer programas de 

minimização. Os eventos apresentados extrapolaram a cheia natural, pois se integraram aos 

deflúvios provenientes da impermeabilização do solo, promovendo, assim, uma inundação com 

magnitude pouco conhecida pelos habitantes da cidade. Logo, é compreensível a proposição de 

medidas não-convencionais que atenuem estes problemas e não dêem a falsa impressão de 

segurança. 
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