


































Bacia Hidrográfica do 
Córrego Bandeira
Ações voltadas à conservação e preservação da Bacia 
Hidrográfica do Córrego Bandeira



Bacia Hidrográfica
É um conjunto de terras por onde escoam as águas da chuvas, dos pontos mais elevados aos menos elevados, tos mais elevados aos menos elevados, 

em direção ao principal curso d’água.



Onde está localizada esta bacia?



Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira
A Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira é constituída pelo Córrego Bandeira, Córrego Portinho o Pachehe, a pelo Córrego Bandeira, Córrego Portinho achPa he, 

Córrego Cabaça, Lagoa Itatiaia e Lago do Amor.



Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira



Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira



Crescimento urbano



Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira
Cerca de 55% da área da bacia está impermeabilizada atualmente.



Problema da impermeabilização
Quanto mais áreas impermeáveis existem, menos água da chuva é infiltrada no solo, ou seja, mais água é huva é infiltrada no solo, ou seja, mais água é 

escoada para as ruas causando enchentes. 



Problema da impermeabilização



Problema da impermeabilização
Além disto, esta água escoada para as ruas ganha volume e velocidade acelerando processos naturais de ndo processos naturais de 

erosão e assoreamento
de 
toto.



Erosão hídrica
Remoção de partículas do solo de sua superfície desprotegida pela força de impacto das gotas de chuvava.



Assoreamento
Acúmulo de partículas de solo nos corpos hídricos.



Lago do Rádio Clube Campo



Lago do Rádio Clube Campo



O que está acontecendo?



O que está acontecendo?



Lago do Amor



Como podemos ajudar?
Conservando a vegetação de parques e praças;

Conservando a vegetação das margens dos córregos (Áreas de Preservação Ambiental);

Criando ou mantendo áreas permeáveis que “seguram” a água em nossas casas (jardins e canteiros);

Evitando queimadas e incêndios urbanos. 



Problema do descarte incorreto de resíduos
Os resíduos sólidos jogados nas ruas entopem bueiros e também contribuem também com as enchentes. Além Os resíduos sólidos jogados nas ruas entopem bueiros e também contribuem também com as enchentes. Além 

disso, são carregados pela chuva para os córregos e lagos, causando mau cheiro e transmissão de doenças.



Como podemos ajudar?
Repensar nossos hábitos de consumo e evitar produzir resíduos sólidos;

Reutilizar materiais;

Dispor adequadamente os resíduos;

Separar os resíduos recicláveis para coleta seletiva porta a porta ou levává-á-los até os Locais de Entrega vváá os até os Locais deol
Voluntária (LEV) e 

e Entregais de
e e Ecopontos

ga 
osos.



Como saber?
No site da concessionária (www.solurb.eco.br) há os dias e horários da coleta seletiva do seu bairro, assim há os dias e horários da coleta seletiva do seu bair

como os Locais de Entrega Voluntárias (LEV) e 
bair
eeE

o, assim rrair
e eEEcopontos

im 
osos.



Problema da ligação clandestina de esgoto
Quando o esgoto cai em galerias pluviais, destinada à água da chuva, ele corre em direção o ao rios. Outro as pluviais, destinada à água da chuva, ele corre em direção o rios. Oao

problema é a contribuição de efluentes inadequados na rede de 
Outroos. O

e e esgoto
ro 
toto.



Problema da ligação clandestina de esgoto



Como podemos ajudar?
Observar as recomendações técnicas;

Evitar ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem;

Denunciar as irregularidades observadas através do telefone 156.

156



Mas de quem é a responsabilidade?

A RESPONSABILIDADE É DE TODOS !!!

Poder Público População

ConcessionáriasDemais Órgãos e Entidades



Contamos com a ajuda de todos !!!

Pensar em cada um de nós como uma 
pequena parte do planeta nos torna 

responsáveis por ele, pois nos faz 
compreender a importância de mantê-lo 

em equilíbrio para, assim, garantir a 
qualidade de vida de todos seus 

habitantes, tanto hoje, como no futuro.



Obrigado !!!
Contato: 3314-5181

dsam@planurb.campogrande.ms.gov.br















CONSCIÊNCIA 
AMBIENTAL E MUDANÇA 
DE ATITUDES
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Decreto n. 12.254 - Plano Municipal de Saneamento Básico
(26/12/2013)



PMSB – Programas/Projetos/Ações
Expansão do sistema de abastecimento;

Expansão da rede de esgoto;p g
Garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;p

Expansão da coleta seletiva;p
Controle da deposição irregular de resíduos;p ç g

Constituir mecanismos para a qualidade da gestão, da operação e dos sistemas de drenagem para melhoria g p
continua do do d sistema.



Benefícios do Saneamento Ambiental
Melhorias na saúde pública e na qualidade de vida (redução de doenças e gastos com saúde);

Redução da mortalidade;

Geração de emprego e renda;

Conservação da limpeza urbana;

Tratamento adequado de águas pluviais;

Preservação ambiental.



São omateriais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de atividades humanas em sociedade, São materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de atividades humanas em sociedade, m
cuja destinação final se procede, nos estados sólido ou semissólido, bem como os gases. Muitas vezes podem tados sólido ou semissólido, bem como os gases. Muitas vezes podem 

ser aproveitados tanto para reciclagem como para sua reutilização
em 
ãoão.

Resíduos Sólidos



Lei n. 12.305 (5 (02/08/2010). Disciplina a a gestão de resíduos sólidos, determina as diretrizes relativas à gestão Lei n. 12.3055 ( 2/08/2010). Disciplin02 a gestão de resíduos sólidos, determina as diretrizes relativas à gestão a g
integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, fazendo distinção entre o lixo que pode ser reciclado ou integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, fazendo distinção entre o lixo que pode ser reciclado ou 

reaproveitado e o lixo perigoso, aquele que é rejeitado. Incentiva a coleta seletiva e a reciclagem em todos os a reciclagem em todos os 
municípios brasileiros

os 
osos.

Política Nacional de Resíduos Sólidos



Regulamenta a a PNRS RS–– O sistema de Coleta Seletiva será implantado pelo titular do serviço público de limpeza egulamenta PNRSa RS O sistema de Coleta Seletiva será implantado pelo titular do serviço público de limpeza O
urbana e manejo de resíduos sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos recicláveis resíduos recicláveis 

secos e orgânicos
eis 
osos.

Decreto n. 7.404 (23/12/2010)



Lei n. 12.305 (02/08/2010) 0) –– PNRS S–– Logística Reversa. Instrumentos de desenvolvimento econômico e social Lei n. 12.305 (02/08/20100) PNRSP S ogística Reversa. Instrumentos de desenvolvimento econômico e social Lo
caracterizado por um conjunto de ações, destinados a viabilizar a restituição dos resíduos sólidos ao setor ólidos ao setor 

empresarial.

Logística Reversa



Institui o Código Municipal de Resíduos Sólidos e Disciplina a Limpeza Urbana no Município de Campo Grande. Institui o Código Municipal de Resíduos Sólidos e Disciplina a Limpeza Urbana no Município de Campo Grande. 
Traz algumas infrações sendo: “Manter, abandonar ou descarregar bem inservíveis em logradouro e outros abandonar ou descarregar bem inservíveis em logradouro e outros 

espaços públicos do município, ou em qualquer terreno privado
ros 
dodo”.p

A 
p

A Amulta encontra
p

rara-
, q q pp

aa-se na faixa de R$ 1.318,50 a 5.274,00.

Lei Complementar Municipal n. 209 (27/12/2012)



Serviços prestado pela Concessionária CG Solurb
Obtenha todas as informações através és do site: e: www.solurb.eco.br/servicos/



Varrição
O serviço é prestado, exclusivamente em locais público. Este serviço segue um cronograma fixo.



Problema do descarte incorreto de resíduos
Os resíduos sólidos jogados nas ruas entopem bueiros e também contribuem também com as enchentes. Além Os resíduos sólidos jogados nas ruas entopem bueiros e também contribuem também com as enchentes. Além 

disso, são carregados pela chuva para os córregos e lagos, causando mau cheiro e transmissão de doenças.



Ação da PMCG em conjunto com a Concessionária:Ecopontos



Ecoponto Panamá

Rua Sagaranaesquina com Av. Prof. José Barbosa Hugo Rodrigues



Ecoponto Noroeste

Rua Piraputangaesquina com a Rua Guarulhos



Ecoponto Nova Lima

Rua Pacajus, 194



ECOPONTO 1 O1 ––PanamáECOPONTOE O 1 E
ECOPONTO 2 

1 
22 –

anamáPaPP
––Noroeste ECOPONTO E 2 E

ECOPONTO 3 
2 
33 –

Noroeste NN
––Nova LimaECOPONTO E 3 E

ECOPONTO 4 
3 
44–

Nova LimNNN
–– UniãoECOPONTO EE

ECOPONTO 5 
4 
55–

UniãoUU
––Centro

o
roro-oo--OesteECOPONTO EE

ECOPONTO 6 
5 
6 6 –

CentrC roo esteOeOC
––Tiradentes 

Previsão de Instalação



Como podemos ajudar?
Repensar nossos hábitos de consumo e evitar produzir resíduos sólidos;

Reutilizar materiais;

Dispor adequadamente os resíduos;

Separar os resíduos recicláveis para coleta seletiva porta a porta ou levává-á-los até os Locais de Entrega vváá os até os Locais deol
Voluntária (LEV) e 

e Entregais de
e e Ecopontos

ga 
osos.



Os Proprietários dos imóveis s lindeirosos a vias e logradouros públicos, são obrigados a mantêtê-ê-los limpos, dos a manttêê os limpos, ol
capinados e drenados.

É 
capinados e dre

É vedado a utilização de queimadas para fins de limpeza de 
enados.e dre

de deterrenos.

Lei n. 2.909 - Código de Polícia Administrativa
(28/07/1992)



Queimadas Urbanas



Mas de quem é a responsabilidade?

A RESPONSABILIDADE É DE TODOS !!!

Poder Público População

ConcessionáriasSetor Privado



Contamos com sua colaboração !!!

Pensar em cada um de nós como uma 
pequena parte do planeta nos torna 

responsáveis por ele, pois nos faz 
compreender a importância de mantê-lo 

em equilíbrio para, assim, garantir a 
qualidade de vida de todos seus 

habitantes, tanto hoje, como no futuro.



Obrigado !!!
Contato: 3314-5181

dsam@planurb.campogrande.ms.gov.br


