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1. INTRODUÇÃO 

A fase de maior expansão urbana do município de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, ocorreu na década de 60 com o surgimento de loteamentos 
afastados do centro comercial e ligados a este geralmente por uma rua ou 
avenida, que vieram a consolidar um caráter radial a malha urbana. Desde então, 
houve significativo crescimento populacional, sendo evidenciado que a 
população campo-grandense foi multiplicada por 5,6 vezes entre os anos de 
1970 e 2010 (PMCG, 2017).  

Inserida no perímetro do município e em seu contexto, a Bacia 
Hidrográfica do Córrego Bandeira sofreu intensa urbanização, especialmente 
nas últimas décadas, com a implantação de diversos empreendimentos 
imobiliários. O processo de urbanização, que ocasiona retirada de cobertura 
vegetal do solo (tornando-o exposto, parcial ou totalmente impermeabilizado), 
provoca redução da interceptação e infiltração da água pluvial e, 
consequentemente, aumento do volume escoado superficialmente.  

Tal fator somado as falhas no planejamento do uso e ocupação do solo 
contribuem para aceleração de processos naturais como erosão, aporte de 
sedimentos e assoreamento de corpos hídricos, favorecendo a ocorrência de 
alagamentos e o desaparecimento de ecossistemas locais. O crescimento 
populacional vinculado a urbanização ocasiona ainda, aumento no consumo de 
água, produção de efluentes e resíduos sólidos que, quando não dispostos 
corretamente, provocam a contaminação e eutrofização de corpos hídricos, 
trazendo impactos à saúde pública. 

Neste sentido, em vista do acelerado grau de assoreamento em que se 
encontram os corpos hídricos da Bacia do Córrego Bandeira, bem como a 
necessidade de se prevenir a recorrência de eventos críticos como processos de 
eutrofização, e considerando as competências do Município quanto a promoção 
do ordenamento territorial, proteção do meio ambiente e integração de políticas 
públicas, houve a preocupação de se providenciar a elaboração de um 
diagnóstico ambiental da Bacia, nos seus aspectos físicos, bióticos e 
socioeconômicos, a fim de melhor compreender os processos que nela ocorrem 
e propiciar subsídio à tomada de decisões. 
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2. LEGISLAÇÕES E INSTRUMENTOS 

São elencados os aspectos jurídicos e instrumentos a nível federal, 
estadual e municipal, direcionados à gestão, preservação e conservação de 
recursos naturais, especialmente em relação aos recursos hídricos. 

2.1. NÍVEL FEDERAL 

Por meio da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, é disposta a Política 
Nacional de Meio Ambiente, buscando alcançar o equilíbrio entre o 
desenvolvimento econômico-social e a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia a vida. É previsto para isto, o estabelecimento de 
critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais.  

A elaboração destas normas fica à encargo do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (Sisnama). Aos Estados e municípios, órgãos locais também 
compositores do Sistema, na esfera de suas competências e nas áreas de sua 
jurisdição, cabe a elaboração de normas supletivas e complementares 
observadas as já estabelecidas pela ordem hierárquica. 

Em 1988, a Constituição Federal veio definir a dominialidade federal e 
estadual da água, o poder privativo da União de legislar sobre o tema, sua 
responsabilidade na instituição de um sistema nacional de gerenciamento deste 
e na definição de critérios de outorga. Abordou a competência dos munícipios 
quanto a promoção do ordenamento territorial e sua responsabilidade em 
conjunto com a União, Estados e Distrito Federal na fiscalização da exploração 
de recursos hídricos.   

Exclusivamente a este tema é dedicada a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), objetivando 
assegurar disponibilidade quantitativa e qualitativa de água, promover o uso 
racional desta e prevenir a ocorrência de eventos hidrológicos críticos.  

A Lei determina a bacia hidrográfica como unidade de gestão, 
estabelecendo os comitês de bacias como órgãos (colegiados) gestores a nível 
territorial, dos quais os Municípios devem ter participação. Impõe as 
competências dos Poderes Executivos Federal, Estaduais, do Distrito Federal e 
das Municipalidades na implementação da Política e na integração da gestão 
dos recursos hídricos com a gestão ambiental e políticas públicas locais.  

Instrumento previsto na Lei nº 9.433, a primeira edição do Plano Nacional 
de Recursos Hídricos foi aprovada pela Resolução nº 58, do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), em 30 de janeiro de 2006, visando estabelecer 
um pacto nacional para definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para 
a melhoria da oferta e demanda de água. 
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Considerando a necessidade de avaliação da qualidade das águas, a 
Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, definiu critérios de 
balneabilidade e a nº 357, em 17 de março de 2005 (alterada pelas Resoluções 
nº 410, de 5 de maio de 2009, e nº 430, de 13 de maio de 2011), dispôs sobre a 
classificação dos corpos hídricos, diretrizes para seu enquadramento e padrões 
de lançamento de efluentes. Procedimentos gerais quanto ao enquadramento 
foram estabelecidos em 2008, por meio da Resolução nº 91, de 5 de novembro 
de 2008, do CNRH. 

De modo a regulamentar o artigo nº 225 da Constituição Federal e instituir 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 
definidas como espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; a Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, estabeleceu critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão destas unidades.  

Especificamente quanto a áreas de Preservação Permanente (APP), 
normas gerais são tratadas na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, intitulada 
de Novo Código Florestal. Casos excepcionais, de utilidade pública, interesse 
social ou baixo impacto, que possibilitam de intervenção e supressão vegetal de 
APP são tratados na Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006.  

A Política Nacional de Saneamento Básico, que integra os serviços e 
infraestruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 
urbana, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, é instaurada pela Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007. Fica à encargo da União a elaboração do Plano 
Nacional de Saneamento e aos titulares dos serviços públicos de saneamento, 
a formulação de Política e Plano municipais. O Plano Nacional (Plansab) foi 
instituído pelo Decreto nº 8.141, em 20 de novembro de 2013, e aprovado pela 
Portaria Interministerial nº 571 em 6 de dezembro do mesmo ano. 

Voltada a questão dos resíduos, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
elenca diretrizes relativas ao gerenciamento destes e traz o conceito de 
responsabilidade compartilhada, endereçando mais uma vez a responsabilidade 
pela proteção do meio ambiente não somente ao Poder Público, mas também 
aos geradores, distribuidores, comerciantes e consumidores.  É citada a 
incumbência do Distrito Federal e dos Municípios na gestão integrada de 
resíduos gerados em seus territórios, além de ser reforçado o dever da 
articulação entre todos os níveis de Poderes e da integração de políticas 
públicas.  

Com a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, a 
localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 
empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras e capazes de causar 
degradação ao meio ambiente tornaram-se dependentes do licenciamento 
ambiental por órgão ambiental competente, o qual tornou-se encarregado de 
definir critérios de exigibilidade e estudos ambientais considerados necessários. 
Como forma de prevenção e controle da degradação, a Lei nº 9.605, de 12 de 
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fevereiro de 1998, dispôs sobre sanções penais e administrativas relativas a 
estas práticas.  

Em 2011, a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro, veio fixar 
normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas de competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao 
combate à poluição e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

Integrando todas as esferas já mencionadas, e como forma de alcançar 
de maneira efetiva a conservação do meio ambiente, a Lei nº 9.795, de 27 de 
abril de 1999, discorre sobre o dever da inserção da educação ambiental na 
educação nacional de maneira permanente e articulada em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo.  

2.2. NÍVEL ESTADUAL 

Em 1989, a Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul, atribuiu 
responsabilidades ao Poder Público quanto a proteção do meio ambiente. Aos 
recursos hídricos foi dedicado um capítulo particular, no qual a administração 
pública fica encarregada de instituir um sistema de gestão, reunindo organismos 
Estaduais, Municipais, sociedade civil, assegurando recursos e mecanismos 
necessários a garantir o uso múltiplo e racional da água, proteção quanto a 
ações que possam comprometê-lo e a defesa contra eventos críticos.   

 Fica determinado que o Estado celebrará convênios com as 
Municipalidades para que estas promovam a gestão das águas de interesse 
exclusivamente local (respeitando os planos de bacias hidrográficas) e para o 
estabelecimento de programas conjuntos de tratamento de despejos e resíduos 
sólidos, proteção e utilização racional da água, combate às inundações e à 
erosão. As leis orgânicas municipais tornam-se encarregadas de dispor quanto 
ao uso, conservação, proteção e controle dos recursos hídricos. 

A gestão das águas é tratada ainda na Política Estadual de Recursos 
Hídricos, Lei nº 2.406, de 29 de janeiro de 2002, que institui o Sistema Estadual 
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Enfatiza-se a atribuição do Estado de 
articular com a União, Estados vizinhos e Municípios quanto ao aproveitamento 
e controle dos recursos hídricos em seu território, levando em conta, 
principalmente, a utilização múltipla destes, o controle de cheias, a prevenção 
de inundações, a drenagem, a correta utilização das várzeas, a proteção da flora 
e fauna aquáticas e do meio ambiente. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, aprovado 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MS) por meio da 
Resolução nº 11, de 5 de novembro de 2009, divide o Estado em Unidades de 
Planejamento e Gestão (UPG), descrevendo os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, as demandas de consumo, cenários futuros e propondo diretrizes 
e programas. Das 15 UPGs estaduais, somente três possuem comitês de bacia 
instaurados e destas, apenas duas (Miranda e Ivinhema) tem Plano de Bacia 
Hidrográfica aprovado até então. 
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Objetivando garantir a qualidade da água compatível com seus usos, o 
Conselho Estadual de Controle Ambiental de Mato Grosso do Sul (CECA-MS), 
por meio da Deliberação nº 36, de 27 de junho de 2012, discorre acerca da 
classificação e enquadramento de corpos hídricos superficiais e estabelece 
diretrizes, condições e padrões de lançamento de efluentes para o Estado. O 
enquadramento do Rio Anhanduí e seus afluentes, desde suas nascentes até a 
confluência com o Córrego Cachoeira são descritos pela Resolução CERH-MS 
nº 18, de 20 de dezembro de 2012. 

Correspondente a resíduos sólidos, a Lei nº 2.080, de 13 de janeiro de 
2000, estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à 
gestão de resíduos sólidos no Estado, estabelecendo proibições como a 
destinação final de resíduos a céu aberto ou lançamentos em corpos hídricos. A 
Lei nº 3.623, de 23 de dezembro de 2008, institui o Programa de Coleta Seletiva 
Solidária na rede de ensino, órgãos e instituições da administração pública 
estadual.  

As normas e procedimentos para o licenciamento ambiental estadual são 
estabelecidas pela Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico pela Resolução nº 9, de 13 de maio de 2015, considerando as 
diretrizes previstas na Lei nº 2.257, de 9 de julho de 2001. 

Entre as unidades de conservação de âmbito estadual, por meio da 
Deliberação CECA nº 002, de 12 de fevereiro de 2003, fica reconhecida “ad 
referendum” a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

2.3. NÍVEL MUNICIPAL 

A Lei Orgânica do Município (1990), define a elaboração e execução da 
Política de Desenvolvimento Urbano como uma das competências do Poder 
Público Municipal, assim como, juntamente com a sociedade, a promoção da 
efetividade do direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Na área da saúde, articulado com demais órgãos governamentais, é responsável 
pelo planejamento e execução de ações de controle do meio ambiente, 
saneamento básico, resíduos patogênicos e material radioativo.  

 Para isto, a Lei prevê adoção de medidas como implantação de mata 
ciliares e conservação de vegetação nativa no entorno de corpos hídricos; a 
destinação adequada de resíduos; o controle do parcelamento do solo e da 
implantação de atividades geradoras de impactos, o zoneamento de áreas 
urbanas inundáveis, o zoneamento rural-urbano, a recuperação do meio 
ambiente degradado, a realização de esgotamento sanitário e a promoção da 
educação ambiental.   

A Política de Desenvolvimento e o Plano Diretor de Campo Grande foram 
instituídos pela Lei nº 94, de 6 de outubro de 2006. O Plano promove o 
ordenamento territorial pela organização da cidade em macrozonas de 
adensamento e zonas especiais de interesse urbanístico, social ou ambiental. A 
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Política cita a responsabilidade do Poder Executivo Municipal na elaboração das 
Políticas Municipais de Meio Ambiente e de Saneamento Básico. 

O detalhamento do ordenamento do uso e ocupação do solo no município 
de Campo Grande é instituído pela Lei nº 74, de 6 de setembro de 2005, 
buscando criar normas para o adequado adensamento populacional, proteção 
ambiental e da qualidade do meio urbano e rural, controle de empreendimentos 
e atividades, e atendimento da função social da propriedade. 

A Carta Geotécnica, elaborada em 1991, consiste num levantamento e 
cruzamento de dados relativos a pedologia, hidrogeologia e geomorfologia, que 
resultou em um instrumento de orientação quanto as intervenções e controle da 
expansão urbana devido a ocorrência de problemas de enchentes e erosão. Da 
mesma forma, a Carta de Drenagem, elaborada em 1997, assiste o Poder 
Público e Privado por meio de recomendações de uso e ocupação do solo em 
função das peculiaridades de cada bacia hidrográfica. 

 Em adição, o Zoneamento Ecológico Econômico de Campo Grande 
(2016), também busca ordenar o território municipal subsidiando as decisões 
quanto a utilização dos recursos naturais e garantindo o desenvolvimento 
sustentável.  Em referência ao controle da implantação e funcionamento de 
empreendimentos e atividades de significativo impacto ambiental, o Sistema 
Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental (SILAM) atua desde 30 de 
fevereiro de 1999 por meio da Lei nº 3612. 

As diretrizes quanto a gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana são 
instituídas pela Política Municipal de Resíduos Sólidos, Lei nº 4.952, de 28 de 
junho de 2011, e pelo Plano Municipal Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(Decreto nº 11.797, de 9 de abril de 2012) que em conjunto com os Planos 
Diretores de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem 
Urbana compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico (Decreto nº 12.254, 
de 26 de dezembro de 2013).  

 Em especial, o Plano Diretor de Drenagem Urbana, aprovado através do 
Decreto nº 12.680, de 9 de julho de 2015, descreve as características das bacias 
hidrográficas municipais, cenários futuros, estudo de alternativas, medidas de 
controle além de conter o Manual da Drenagem em sua estrutura. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

Em estudos referentes à recursos hídricos, a bacia hidrográfica deve ser 
adotada como unidade territorial, uma vez que é a área de influência ou 
contribuição destes recursos. Sendo assim a área deste estudo é a microbacia 
do Córrego Bandeira, que se encontra à sudeste do perímetro urbano do 
Município de Campo Grande, nas regiões urbanas do Bandeira e do 
Anhanduizinho, abrangendo os bairros Carlota e Dr. Albuquerque, e parte do 
Parati, Piratininga, América, Pioneiros, Universitário, Jardim Paulista, Rita Vieira, 
TV Morena, Vilas Boas, São Lourenço e Tiradentes (Figura 1).  
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Figura 1: Área de Estudo. 
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4. MEIO FÍSICO 

4.1. RECURSOS HÍDRICOS 

4.1.1. Delimitação da Bacia Hidrográfica  

O Município de Campo Grande encontra-se na divisa entre as Regiões 
Hidrográficas do Rio Paraguai e do Rio Paraná, sendo contemplado pela Sub-
bacia do Rio Miranda, afluente do Rio Paraguai, e Sub-bacia do Rio Pardo, 
afluente do Rio Paraná, embora maior parte de seu território, inclusive toda sua 
sede urbana, está inserida na Bacia do Rio Paraná (Figura 2).  

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) por meio de nova delimitação, 
que utilizou como referência as bacias estabelecidas na Carta de Drenagem e 
no Plano Diretor de Drenagem Urbana bem como a necessidade de criação de 
pontos para instalação de pluviômetros, subdividiu a sede urbana em 58 
microbacias, das quais quatro compõe a Bacia do Córrego Bandeira (MB 
BAND1, BAND2, BAND3 e BAND4). Assim, buscando alcançar padronização 
nas ferramentas de gestão territorial, foi utilizada neste estudo a mesma 
delimitação utilizada no ZEE (Figura 3). 

A Bacia é composta pelos Córregos Cabaça e Portinho Pache, que são 
afluentes do Córrego Bandeira que, por conseguinte, deságua no Rio Anhanduí, 
além de compreender o Lago do Amor e a Lagoa Itatiaia dentro de seu perímetro 
(Figura 4). Cabe ressaltar ainda, o Lago do Rádio Clube Campo (Figura 5), 
formado na década de 70 pelo barramento do Córrego Bandeira o qual já chegou 
a possuir 3500 m² de área (LOPES, 2012) e hoje encontra-se assoreado.  

A Lagoa Itatiaia (Figura 6), depressão natural do relevo abastecida por 
infiltração de água pluviométrica (PMCG, 2002), foi destinada na década de 80, 
como espaço livre de uso público e institucional e em 1995 incluída na lista de 
Áreas Especiais de Interesse Ambiental do Plano Diretor Municipal (PMCG, 
2002). Devido a gradativa ocupação residencial, que ocasionou disposição 
inadequada de resíduos e esgoto doméstico, a Lagoa já teve que passar por 
processo de revitalização entre os anos de 2002 e 2003. 

O Lago do Amor, construído em 1968 a partir do barramento dos córregos 
Cabaça e Bandeira (Figura 7), foi criado com a finalidade de compor área de 
lazer e balneabilidade, em conjunto com as piscinas, quadras de esporte, teatro 
e restaurante universitário do campus da UFMS implantado em 1969, 
primeiramente como Campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (UFMT) 
e em 1980, como Universidade Federal (LOPES, 2009). Hoje, importante  no 
controle hídrico e manutenção da flora e fauna local, encontra-se em processo 
avançado de assoreamento.
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Figura 2: Localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira. 
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Figura 3: Delimitação da Bacia do Córrego Bandeira. Fonte: PMCG (1997), (2015) e (2016). 
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Figura 4: Hidrografia. 
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Figura 5: Lago do Rádio Clube Campo 20 anos atrás 
Fonte: Ganassin, 2012. 
 

 

 

Figura 6: Lagoa Itatiaia. 
Fonte: Google Earth, 2017. 
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Figura 7: Lago do Amor. 
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4.1.2.  Caracterização Fisiográfica 

De acordo com Villela e Matos (1975), o comportamento hidrológico de 
uma bacia está estritamente relacionado as características físicas desta. Assim, 
fatores como sua forma influenciam diretamente no seu tempo de concentração, 
tempo necessário para escoar a água pluvial do ponto mais distante até o 
exutório, e consequentemente em sua tendência em ocorrências de enchentes  

Tal característica pode ser determinada por coeficientes como o fator de 
forma e índice de compacidade. Com aproximadamente 13,3 km² de área de 
drenagem e 25,7 km de perímetro, os valores encontrados na Bacia do Córrego 
Bandeira (Tabela 2), comparados à valores de referência apresentados por 
Villela e Matos (1975), indicam que seu formato não favorece significativemente 
a ocorrência de enchentes. 

O Córrego Bandeira, apresenta cotas altimétricas variando de 
aproximadamente 529 m a 584 m (Gráfico 1), nasce próximo à avenida Três 
Barras entre as avenidas Gabriel Del Pino e Gerval Bernardino de Souza, e dos 
seus 7,4 km de comprimento até a confluência com o Rio Anhanduí, 5,7 km são 
compreendidos dentro da delimitação adotada (Tabela 2).  

O Córrego Cabaça apresenta cotas altimétricas variando de 
aproximadamente 516 m a 600m (Gráfico 2). Possui 2,7 km (Tabela 2) de 
comprimento, desde a sua nascente, próxima à rua Spipe Calarge entre as ruas 
Pires do Rio e do Boliviano, até a confluência com o Córrego Bandeira no Lago 
do Amor.  

Com 1,1 km (Tabela 2) de comprimento, o Córrego Portinho Pache, nasce 
próximo à rua Antônio Francisco Lisboa, entre as ruas Domingos Jorge Velho e 
Miguel Sutil, e deságua no Córrego Bandeira próximo ao encontro das avenidas 
Bom Pastor e Toros Puxian, apresentando cotas entre 567 m e 599 m (Gráfico 
3). 

Ainda conforme os autores, coeficientes como o índice de densidade de 
drenagem (Dd) (relação do comprimento total dos cursos d’água e área total da 
bacia), ordem da bacia (grau de ramificação dos corpos hídricos) e o índice de 
sinuosidade (tendência a curvatura) do curso principal, são utilizados para 
verificar a eficiência do escoamento e fatores controladores da velocidade deste. 

Com base nestes dados e valores de referência dos autores e embora seu 
formato não favoreça a ocorrência de enchentes, constatou-se que a Bacia 
apresenta baixa capacidade de drenagem (Tabela 2), o índice de sinuosidade 
do Bandeira (Tabela 2) evidencia a tendência retilínea do Córrego e a ordem da 
Bacia (Tabela 2) demonstra seu baixo grau de ramificação, aspectos que 
acabam contribuindo com a ocorrência de inundações. 

O relevo, em especial a declividade, também é grande influenciador sobre 
fatores hidrológicos de uma bacia, sendo diretamente proporcional à velocidade 
do escoamento da água, e consequentemente a oportunidade de infiltração, 
magnitude dos picos de enchente, susceptibilidade à erosão e transporte de 
sedimentos (VILLELA e MATOS, 1975). 
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A Bacia apresenta variação altimétrica total de 108 m, com altitude 
máxima de 623 m, altitude mínima de 515 m e altitude média de 579 m (Figura 
8). Pela curva hipsométrica, elaborada conforme metodologia de Villela e Matos 
(1975), é notada que a distribuição das cotas é uniforme (Gráfico 4). 

Os valores de declividade encontrados, utilizando a metodologia de Villela 
e Matos (1975) e classificados conforme Tabela 1, variaram entre as categorias 
média e muito baixa (Figura 9), cerca de 56% da Bacia apresenta declividade 
baixa, 30% muito baixa e 14% média (Gráfico 5). Os valores mais altos são 
encontrados acompanhando o entorno dos corpos hídricos (Figura 9) e a 
declividade média da Bacia é aproximadamente 4% (Tabela 2). 

Tabela 1: Classes de Declividade. 

Declividade (%) Classes 

0 -2 Muito baixa 
2 - 6 Baixa 

6 a 20 Média 
20 a 50 Alta 

> 50 Muito Alta 
Fonte: INPE,2001. 

O Córrego Portinho Pache apresenta declividade média de 
aproximadamente 3cm/m, o Córrego Cabaça de 2 cm/m, enquanto o Bandeira 
cerca de 2 cm/m no trecho de sua nascente até a confluência com o Portinho 
Pache, deste ponto até a confluência com o Cabaça é reduzida para 1 cm/m, e 
a partir deste ponto ela retorna a 2 cm/m, demonstrando que o trecho central do 
Córrego tem tendência a escoar a água mais lentamente.  

Percebe-se que a variação de cotas e os valores de declividade da Bacia 
favorecem ocorrência de embaciamentos. Cabe destacar que o Lago do Amor, 
localizado na faixa de menores cotas da Bacia, também se encontra em uma 
área de declividade muito baixa (Figura 9), características que o tornam local de 
deposição de sedimentos carreados em toda Bacia, bem como de resíduos 
sólidos e efluentes despejados irregularmente. 

Tabela 2: Características Fisiográficas da Bacia do Córrego Bandeira. 

Características Fisiográficas da Bacia do Córrego Bandeira 
Área  13,3 km² 
Perímetro  25,7 km 
Comprimento do Córrego Bandeira  
(“Curso Principal”) 

5,7 km 

Comprimento do Córrego Cabaça 2,7 km 
Comprimento do Córrego Portinho Pache 1,1 km 
Comprimento total dos córregos 9,5 km 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 2,0 
Fator de Forma (Kf) 0,4 
Densidade de Drenagem (Dd) 0,7 km/km² 
Índice de Sinuosidade (Sin) 1,1 
Ordem da Bacia  3 
Altitude Média 579 m 
Declividade Média 4% 
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Gráfico 1: Perfil Longitudinal do Córrego Bandeira. 
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Gráfico 2: Perfil Longitudinal do Córrego Cabaça. 
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Gráfico 3: Perfil Longitudinal do Córrego Portinho Pache. 
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Figura 8: Hipsometria da Bacia do Córrego Bandeira. 
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Gráfico 4: Curva Hipsométrica da Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 9: Declividade na Bacia do Córrego Bandeira. 
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Gráfico 5: Curva de Distribuição da Declividade na Bacia do Córrego Bandeira.
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4.1.3. Qualidade da Água 

O Munícipio conta, desde 2009, com o Programa Córrego Limpo da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), para 
monitoramento dos corpos hídricos inseridos no perímetro urbano. Utiliza o 
Índice de Qualidade da Água (IQA) desenvolvido pelo National Sanitation em 
1970 e adaptado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 
em 1975 (PMCG, 2017). 

O Índice possui cinco categorias (Tabela 3) e é calculado pelo produto 
ponderado de nove variáveis consideradas relevantes para a qualidade da água, 
sendo elas oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 
coliformes termotolerantes, potencial hidrogeniônico (pH), nitrogênio total, 
fósforo total, temperatura, turbidez e sólidos totais (ANA, 2017). 

O Programa totaliza atualmente 81 pontos de monitoramento, dos quais 
seis estão localizados na delimitação adotada. São distribuídos próximos as 
nascentes dos Córregos Bandeira (BAN01), Portinho Pache (BAN05) e Cabaça 
(CAB01), após a confluência dos Córregos Portinho Pache e Bandeira (BAN02), 
no Córrego Cabaça à montante do Lago do Amor (CAB03) e no Córrego 
Bandeira à jusante do Lago do Amor (BAN06) (Figura 10) (PMCG, 2017).   

Seis dos nove parâmetros adotados pelo IQACETESB possuem limites 
determinados pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que além de dispor sobre 
a classificação de corpos hídricos e prover diretrizes para seu enquadramento, 
estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes, que variam de 
acordo com a classe e respectivo uso preponderante da água.  

Com base nesta Resolução, todos os corpos hídricos (água doce) sem 
enquadramento eram considerados como de Classe 2, com exceção dos que 
apresentassem qualidade superior (BRASIL, 2005).  Em junho de 2012, a 
Deliberação CECA/MS nº 36 veio enquadrar alguns corpos hídricos do Estado e 
os recursos que não foram enquadrados, como era o caso dos Córregos 
Bandeira, Cabaça e Portinho Pache, permaneceram como de Classe 2.   

Em dezembro do mesmo ano a Resolução CERH/MS n º 18 dispôs sobre 
o enquadramento do Rio Anhanduí e seus afluentes, desde suas nascentes até 
sua confluência com o Córrego Cachoeira.  O trecho da nascente do Córrego 
Bandeira e seus afluentes até o Lago do Amor ficou determinado como Classe 
2 e o trecho do Córrego Bandeira do Lago do Amor até a confluência com o Rio 
Anhanduí, bem como todo o Córrego Cabaça, como Classe 3 (Figura 11). Os 
possíveis usos para estas classes são expressos na Tabela 4.  
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Tabela 3: Classificação do Índice de Qualidade da Água. 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51< IQA ≤79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 
Fonte: ANA,2017. 

 

Tabela 4: Possíveis destinações das Águas Doces Classe 2 e 3. 
 

Fonte: BRASIL, 2005. 
 

Classe 2 Classe 3 

 Abastecimento para consumo 
humano, após tratamento convencional; 

 Proteção das comunidades 
aquáticas; 

 Recreação de contato primário; 

 Irrigação de hortaliças, plantas 
frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público 
possa vir a ter contato direto; 

 Aquicultura e atividade de pesca. 

 Abastecimento para consumo 
humano, após tratamento convencional 
ou avançado; 

 Pesca amadora; 

 Recreação de contato 
secundário; 

 Dessedentação de animais. 
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Figura 10: Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água. 
Fonte: PMCG, 2017. 
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Figura 11: Enquadramento dos Corpos Hídricos na Bacia do Córrego Bandeira. 
Fonte: Mato Grosso do Sul, 2012. 
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Com base no Programa Córrego Limpo, apesar da qualidade da água 
apresentar-se boa nas proximidades das nascentes do Córrego Bandeira e 
Córrego Portinho Pache em todo período amostrado (Tabela 5, 6 e 7), é notada 
extrapolação de alguns parâmetros indicadores de presença de animais de 
sangue quente, poluição difusa e disposição inadequada de efluentes.  

Tabela 5: Índice de Qualidade da Água no Ponto BAN01 (2009 - 2016). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1º trimestre  FT CT FT  FT E.coli FT e E. coli 

2º trimestre OD FT     E.coli  

3º trimestre CT      E.coli E.coli 

4º trimestre CT  OD    E.coli E.coli 

▪ Sem amostragem          ▪ Ótima           ▪ Boa        ▪ Regular           ▪ Ruim           ▪ Péssima 

OD = Oxigênio Dissolvido  
CT = Coliformes Termotolerantes 
FT = Fósforo Total 
E.coli = Escherichia coli 

Fonte: PMCG, 2017. 

Tabela 6: Índice de Qualidade da Água no Ponto BAN05 (2009 - 2016). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1º 
trimestre 

  DBO, 
CT 

FT  DBO e 
FT 

E.coli DBO, FT e 
E.coli 

2º 
trimestre 

DBO FT CT   FT E.coli E.coli 

3º 
trimestre 

DBO e 
CT 

FT   FT FT E.coli E.coli 

4º 
trimestre 

CT CT CT  FT  E.coli E.coli 

▪ Sem amostragem        ▪ Ótima         ▪ Boa          ▪ Regular          ▪ Ruim          ▪ Péssima 

CT = Coliformes Termotolerantes 
FT = Fósforo Total 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio 
E.coli = Escherichia coli 

Fonte: PMCG, 2017. 

Tabela 7: Índice de Qualidade da Água no Ponto BAN02 (2009 - 2016). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1º trimestre    FT  DBO e FT E.coli FT e E.coli 

2º trimestre DBO e CT FT CT   FT E.coli E.coli 

3º trimestre DBO e CT CT   FT  E.coli E.coli 

4º trimestre DBO FT e CT CT  FT  E.coli E.coli 

▪ Sem amostragem           ▪ Ótima          ▪ Boa          ▪ Regular          ▪ Ruim          ▪ Péssima 

CT = Coliformes Termotolerantes 
FT = Fósforo Total 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio 
E.coli = Escherichia coli 

Fonte: PMCG, 2017. 

A área da nascente do Córrego Cabaça apresentou condição boa em 
cerca de 87% do período amostrado e regular em 13%, além de também 
apresentar parâmetros acima dos limites permitidos (Tabela 8), entre eles 
Turbidez, indicativo da presença de sólidos suspensão (silte, argila, areia, algas, 
detritos) resultantes de lançamento de efluentes e principalmente de processos 
erosivos (ANA, 2017). 
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Tabela 8: Índice de Qualidade da Água no Ponto CAB01 (2009 - 2016). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1º trimestre  CT FT e CT   FT FT e E.coli FT e E.coli 

2º trimestre   CT  FT FT FT e E.coli  

3º trimestre CT FT CT   FT E.coli FT e E.coli 

4º trimestre CT e T FT FT e CT FT DBO FT FT e E. coli E.coli 

▪ Sem amostragem         ▪ Ótima          ▪ Boa          ▪ Regular           ▪ Ruim           ▪ Péssima 

CT = Coliformes Termotolerantes 
FT = Fósforo Total 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio 
T = Turbidez 
E.coli = Escherichia coli 

Fonte: PMCG, 2017. 

A foz do Córrego Cabaça demonstrou situação agravante, com qualidade 
boa em aproximadamente 41%, regular em 56% e ruim em 3% do período 
amostrado, com valores de DBO, Oxigênio Dissolvido, Fósforo Total e 
Coliformes Termotolerantes/E.coli frequentemente acima dos limites permitidos 
(Tabela 9). 

Conforme FEITOSA (2002 apud LOPES, 2009) o Córrego Cabaça, em 
2001, já apresentava problemas de erosão das margens, assoreamento do leito, 
despejos clandestinos de efluentes, acúmulo de resíduos, descaracterização, 
ausência e/ou invasão da Área de Preservação Permanente (APP) em alguns 
trechos, além da alteração no aspecto da água após canalização sob avenida de 
grande tráfego. 

Conforme o Relatório de 2009 do Programa Córrego Limpo, já estava 
sendo implantado o Projeto de Recuperação de Fundo de Vale do Córrego 
Cabaça, prevendo a criação de um Parque Linear e retirada de moradias de 
áreas de riscos que lançavam esgoto e resíduos diretamente no Córrego, fato 
que pode ter contribuído na melhoria no índice de qualidade da água notado a 
partir de 2013 (Tabela 9). 

Tabela 9: Índice de Qualidade da Água no Ponto CAB03 (2009 - 2016). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1º 
trimestre 

DBO, FT 
e CT 

DBO, FT 
e CT 

DBO, FT e 
CT 

DBO  FT FT e 
E.coli 

FT e 
E.coli 

2º 
trimestre 

DBO e 
CT 

DBO, FT 
e CT 

DBO, FT e 
CT 

DBO DBO e 
FT 

FT FT e 
E.coli 

E.coli 

3º 
trimestre 

DBO e 
CT 

DBO, FT 
e CT 

DBO, FT, 
OD e CT 

  FT FT e 
E.coli 

E.coli 

4º 
trimestre 

CT e T DBO, FT 
e CT 

DBO, FT e 
CT 

FT DBO FT FT e 
E.coli 

E.coli 

 ▪ Sem amostragem          ▪ Ótima         ▪ Boa          ▪ Regular           ▪ Ruim            ▪ Péssima 

CT = Coliformes Termotolerantes 
FT = Fósforo Total 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio 
T = Turbidez 
E.coli = Escherichia coli 

Fonte: PMCG, 2017. 

No ponto após a confluência dos córregos Cabaça e Bandeira a qualidade 
da água também se demonstrou preocupante, foi retratada boa durante 55% do 
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período amostrado e regular em 45% (Tabela 10). Os parâmetros Fósforo Total, 
DBO, Coliformes Termotolerantes/E.coli e Turbidez apresentaram-se acima dos 
limites permitidos. 

Tabela 10: Índice de Qualidade da Água no Ponto BAN06 (2009 - 2016). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1º 
trimestre 

 FT e CT FT e CT DBO e 
FT 

FT e 
T 

FT e 
T 

E.coli FT, E.coli 
e T 

2º 
trimestre 

CT FT e CT FT e CT DBO e 
FT 

T FT e 
T 

E.coli E.coli 

3º 
trimestre 

CT FT e CT CT  FT e 
T 

FT e 
T 

E.coli E.coli 

4º 
trimestre 

 FT, CT 
e T 

DBO e 
CT 

FT e T FT FT FT, E.coli 
e T 

 

▪ Sem amostragem           ▪ Ótima           ▪ Boa          ▪ Regular          ▪ Ruim            ▪ Péssima 

CT = Coliformes Termotolerantes 
FT = Fósforo Total 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio 
T = Turbidez 
E.coli = Escherichia coli 

Fonte: PMCG, 2017. 

Em 2009, haviam dois pontos adicionais (BAN03 e BAN04) no Córrego 
Bandeira, localizados à jusante do Lago do Rádio Clube Campo (Figura 12).  O 
IQA demonstrou-se bom para o ponto BAN03 durante o período amostrado, 
porém o índice de coliformes apresentou-se acima do limite (Tabela 11). O 
BAN04, teve os limites de Coliformes e Turbidez ultrapassados, apresentando 
qualidade regular em aproximadamente 67% do período (Tabela 11).  

Tabela 11: Índice de Qualidade da Água no Ponto BAN03 e BAN04 (2009). 
2009 BAN03 BAN04 

1º trimestre   

2º trimestre CT CT 

3º trimestre CT CT e T 

4º trimestre CT CT 

▪ Sem amostragem          ▪ Ótima         ▪ Boa          ▪ Regular           ▪ Ruim           ▪ Péssima 

CT = Coliformes Termotolerantes 
T = Turbidez 

Fonte: PMCG, 2017. 

Os resultados do Programa Córrego Limpo retratam alta carga orgânica 
nos córregos da Bacia, constatando possíveis despejos de efluentes, poluição 
difusa e extravasamento de elevatórias, fatores que sofrem agravamento pela 
redução do tempo de detenção dos córregos, regularizados por obras hidráulicas 
(PONES, 2007 apud LOPES, 2009). 

Foi possível notar que os índices de Turbidez se apresentaram acima dos 
limites no Córrego Cabaça, no trecho do Lago do Rádio, atualmente removido 
do monitoramento e especialmente no Bandeira após o Lago do Amor.  Apesar 
destes resultados apontarem para prováveis regiões de maior contribuição do 
carreamento de sedimentos é necessário estudo mais preciso quanto ao 
escoamento e produção de sedimentos na Bacia. 
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A exclusão de pontos se deve a motivos como desativação de estações 
de tratamento ou interligação de lançamento de esgoto na rede pública 
(PMCG,2017). Neste caso, cabe ressaltar a relevância de se reanalisar a 
possibilidade de reinserção dos pontos do Bandeira para monitoramento dos 
índices de turbidez e suas prováveis fontes. 
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Figura 12: Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água próximos ao Lago do Rádio em 2009. 
Fonte: PMCG, 2009. 
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Quanto aos ecossistemas lênticos, a Lagoa Itatiaia apresentava 
quantidade significativa de resíduos sólidos dispostos irregularmente, matéria 
orgânica em suspensão, responsável pelo desenvolvimento do processo de 
eutrofização, matéria orgânica e sedimentos finos depositados em processo de 
colmatação, metade da lâmina de água encontrava-se colmatada por substância 
vegetal morta (PMCG,2000).   

Segundo SILVA (2004 apud ZAGO et al., 2007), apesar da revitalização 
realizada entre 2002 e 2003, a Lagoa ainda em 2004 apresentava ambiente de 
hipóxia, os valores de DBO e índices de coliformes termotolerantes indicavam 
contaminação por efluentes domésticos, além de serem detectadas outras 
formas de poluição como óleos e graxas (REIS, 2004 apud ZAGO et al., 2007).  

Com o passar dos anos, suas condições foram se restaurando e o 
processo de eutrofização foi controlado, podendo ser notada a redução na 
quantidade de macrófitas entre os anos de 2002 e 2006 e seu desaparecimento 
após 2006 (Figura 13). Cabe ressaltar que, de acordo com GORSKI (2004 apud 
ZAGO et al, 2007), a cobertura de macrófitas na zona litorânea deve ser 
conservada para a manutenção da biodiversidade e reprodução da ictiofauna 
local. 

O processo de eutrofização contribui com o desenvolvimento de 
ambientes anaeróbios, morte de peixes, toxicidade por algas e aceleração do 
assoreamento (VON SPERLING, 1996 apud LOPES, 2009). ROCHE (2002 apud 
LOPES, 2009), descreve que em 2000 o Lago do Amor também se encontrava 
eutrofizado em estado eutrófico-hipertrófico.  

Em 2005, 90% de sua superfície já se encontrava coberta por macrófitas 
(Figura 14) e entre 2005 e 2006 houve a retirada mecânica das macrófitas. Com 
a retirada das macrófitas verificou-se a floração de Cianobactérias, organismos 
capazes de produzir substâncias tóxicas, contudo em outubro de 2006 foram 
constatadas o desenvolvimento de outras espécies em densidades suficientes 
para elevar a riqueza e diversidade novamente, evidenciando o ínicio do 
processo de restauração das condições de equilíbrio do Lago (LOPES, 2009). 

Estudos de Oliveira et al (2005 apud LOPES, 2009) e Pones (2007 apud 
LOPES, 2009), relatam concentrações de metais pesados e nutrientes 
acumulados nos sedimentos de fundo do Lago, fator preocupante visto que está 
sujeito a condições de mistura, alertam assim sobre a necessidade da 
consideração da poluição depositada em possíveis projetos de recuperação. 

Estes aspectos são corroborados por Martins (2016) que evidencia a 
heterogeneidade dos metais nos sedimentos do Lago e reforça a importância de 
análises mais complexas para tomada de decisões quanto a dragagem e 
disposição do material a ser dragado.   

O estudo do sedimento de fundo auxilia na identificação de alterações 
ambientais e na detecção de fontes de poluição (ROBAINA et al., 2002; 
ESTEVES, 2011 apud MARTINS, 2016), aproximadamente 99% das espécies 
químicas presentes nos corpos hídricos fica armazenada no sedimento de fundo 
(PEREIRA et al., 2007; EZAKI et al., 2011 apud MARTINS, 2016). 
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Figura 13: Eutrofização da Lagoa Itatiaia. 
Fonte: Google Earth, 2017. 
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Figura 14: Foto do Lago do Amor eutrofizado em 2005. 
Fonte: Lopes, 2009. 
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4.1.4. Assoreamento 

A erosão hídrica é um processo natural que causa desagregação de 
partículas do solo que são transportadas e depositadas nos corpos hídricos. Este 
processo pode ser acelerado por fatores antrópicos especialmente relacionados 
ao uso e manejo irregular do solo. 

Conhecer a quantidade e natureza dos sedimentos transportada pelos 
corpos hídricos é fundamental para o planejamento e aproveitamento destes 
(PAIVA, 2001 apud ALMAGRO; POMPEU; SOBRINHO 2015). Além da redução 
da capacidade de armazenamento do reservatório, os sedimentos depositados 
podem produzir alterações da fauna e da flora local (CARVALHO, 1994 apud 
ALMAGRO; POMPEU; SOBRINHO, 2015). 

Apesar de não haver estudos científicos quanto ao assoreamento do Lago 
do Rádio Clube Campo, provavelmente por estar inserido em uma área 
particular, é possível notar visualmente o processo acelerado em que ocorreu 
sua extinção, especialmente entre os anos de 2009 e 2015 (Figura 15). Em 
relação ao Lago do amor, de acordo com Souza et al (2013), sua área superficial 
teve redução de 12% de 2002 para 2008, 7% de 2008 para 2011 e 3% de 2011 
para 2013 (Figura 16).  

Estudo similar demonstra que houve decréscimo de 15% da área entre os 
anos de 2008 e 2014 (Figura 17) e quando analisado em relação a área inicial 
em 1968 (13 ha), esta redução representa 37% (ALMAGRO; POMPEU; 
SOBRINHO, 2015). Com base nestas informações, percebe-se que 40% de toda 
redução da área do Lago ocorreu em 6 anos (2008 - 2014), tal alteração pode 
ser também notada pela Figura 18. 

Ainda conforme Souza et al (2013), a profundidade média do reservatório 
sofreu redução total de 44 cm (Figura 19) no período de 2002 a 2013 e o volume 
total assoreado foi 69.529,94 m³, ocorrendo à taxa de 5845,2 m³/ano entre 2002 
e 2008, 6649,2 m³/ano entre 2008 e 2011 e 7255,6 m³/ano entre 2011 e 2013, 
podendo se afirmar que houve aceleração do processo ao longo dos anos 
analisados (Figura 20). Almagro, Pompeu e Sobrinho (2015) afirmam que entre 
o período de 2008 e 2014, 51.526 m³ foram assoreados (Figura 21).  

De acordo com os autores (2015) a taxa de assoreamento é crescente e 
tende a linearidade e se nenhuma medida de contenção for tomada o Lago 
estaria totalmente assoreado no ano de 2032 (com base dados publicados em 
2015), 8 anos a menos do que o determinado por Souza et al. (2013). A 
discrepância entre os resultados, com antecipação do fim da vida útil do 
reservatório, indica o aumento da pressão exercida por atividades antrópicas na 
Bacia. 
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Figura 15: Assoreamento do Lago do Rádio Clube Campo no período de 2002 a 2017. 
Fonte: Google Earth, 2017. 
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Figura 16: Redução da área do Lago do Amor no período de 2002 a 2013. 
Fonte: Souza et al., 2013. 

 
Figura 17: Redução da área do Lago do Amor no período de 2008 a 2014. 
Fonte: Almagro; Pompeu e Sobrinho, 2015. 
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Figura 18: Assoreamento do Lago do Amor no período de 2002 a 2017. 
Fonte: Google Earth, 2017. 
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Figura 19: Curvas de níveis do Lago do Amor no período de 2002 a 2013. 
Fonte: Souza et al., 2013. 

 
Figura 20: Redução de volume do Lago do Amor no período de 2002 a 2013. 
Fonte: Souza et al., 2013. 
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Figura 21: Redução do volume do Lago do Amor no período 
de 2008 a 2014. 
Fonte: Almagro; Pompeu e Sobrinho, 2015. 

4.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA 

A Carta Geotécnica é um documento de orientação à gestão do espaço 
físico, elaborada a partir de dados geológicos, hidrogeológicos, pedológicos e 
topográficos (PMCG, 1991). A Bacia do Córrego Bandeira está inserida em 4 das 
5 unidades homogêneas descritas pela Carta Geotécnica de Campo Grande 
(Figura 22). 

A unidade I se estende por cerca de 58,5% da área total, ocorrendo 
principalmente em sua região central. É caracterizada por basalto e arenitos 
intertrapeanos da Formação Serra Geral e, apesar de apresentar dificuldades 
com fundações profundas e escoamento das águas pluviais, é a unidade 
passível de maior concentração urbana, desde que observadas recomendações 
técnicas. 

São encontrados Latossolos Vermelho-Escuro e Roxo, possuindo baixa a 
média permeabilidade e baixa a média susceptibilidade à erosão. São apontadas 
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possíveis ocorrências de problemas quanto a absorção de efluentes por fossas 
sépticas e poluição de poços rasos devido ao nível de água relativamente 
próximo da superfície, variando de 4 a 7 m.  

A unidade II manifesta-se em um pequeno segmento da região nordeste, 
cerca de 2,7 % da área total, sendo composta por arenitos da Formação Caiuá. 
Há ocorrência de Areias Quartzosas que promovem alta permeabilidade ao 
terreno contribuindo em conjunto com a alta profundidade de alteração de rocha, 
com o nível de água profundo e com a alta susceptibilidade à erosão. 

A unidade III é subdividida em A e B, a unidade III-A compreende a 
segunda maior porção da Bacia, cerca de 30,3 % de sua área, correspondendo 
às suas regiões de montante e jusante. É caracterizada pela presença de 
arenitos intertrapeanos da Formação Serra Geral, com alteração de rocha a 
partir de 5 a 15 m e presença de Latossolos Amarelo e Vermelho-Escuro.  

O nível de água é muito próximo à superfície (até 3 m), o relevo plano, 
contribui com os embaciamentos localizados e ocorrência de solos orgânicos. 
Devido a contração e expansão do solo, os terrenos apresentam baixa 
capacidade de suporte e alta erodibilidade, causando danificações às 
edificações, pavimentação, ruptura de redes subterrâneas, além do surgimento 
de voçorocas e erosões nos talvegues. 

A unidade III-B, localizada na faixa nordeste da Bacia e correspondendo 
a 1.7% de sua área, difere da III-A na composição do relevo que é caracterizado 
por embaciamentos mais extensos, que dificultam o escoamento das águas 
pluviais, e no nível do lençol freático, que é aflorante em épocas chuvosas. 

As áreas de entorno dos corpos hídricos correspondem a unidade IV, 6,8 
% da área total, que é composta por aluviões recentes e relevo de fundos de 
vale, áreas constantemente alagadas e onde ocorrem solapamentos das 
margens dos córregos e assoreamento. Os solos são hidromórficos, geralmente 
argilosos, mal drenados e saturados, com lençol freático muito raso ou aflorante 
e com baixa capacidade de suporte e carga.   

Em concordância com ao estudo fisiográfico, maior parte da Bacia é 
composta por áreas praticamente planas, com lençol freático relativamente 
próximo à superfície, fatores que favorecem a ocorrência de alagamentos.  É de 
relevância destacar que cerca de 40% da Bacia está sob unidades que 
apresentam alta susceptibilidade à erosão localizadas nas extremidades da 
Bacia, merecendo especial atenção no planejamento urbano nestas áreas. Cabe 
também ressaltar que, embora seja um importante instrumento de gestão e 
orientação, a Carta apresenta algumas imprecisões que requerem a atualização 
deste instrumento. 
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Figura 22: Unidades homogêneas presentes na Bacia do Córrego Bandeira. 
Fonte: PMCG, 1991.  
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4.3. CLIMA 

Apesar da maior porção do Estado de Mato Grosso do Sul, incluindo 
Campo Grande e a Bacia do Córrego Bandeira, encontrar-se, segundo a 
classificação de Köppen-Geiger, no clima subtipo Aw, tropical úmido com 
estação chuvosa no verão e seca no inverno, sofre influência também do subtipo 
Cfa, mesotérmico úmido sem estiagem, por estar em uma região de transição 
climática (figura 23), o que implica em contrastes térmicos acentuados 
(EMBRAPA, 2009).  

Analisando as temperaturas médias mensais para uma série histórica de 
10 anos (2007 a 2016) do Munícipio (Gráfico 6), observa-se que as maiores 
médias ocorrem nos meses de março, novembro e dezembro (em torno dos 25°) 
enquanto as menores ocorrem em junho, julho e agosto (em torno dos 20°). A 
temperatura média anual é aproximadamente 22°C. 

 Para a mesma série histórica, a precipitação média anual para o 
Município é cerca de 1700 mm, com distribuição desuniforme durante o ano 
(Gráfico 6). O período de maior precipitação ocorre de outubro a março, com 
índices variando em torno de 150 a 270 mm de chuva, enquanto os menores 
valores ocorrem entre abril e setembro, com variação em torno de 35 mm a 105 
mm. 

A partir do estudo de Amaro (2016) em Campo Grande, foi observado que 
no verão e inverno, sobretudo durante a noite, acentua-se a presença de ilhas 
de calor no centro da cidade, verificando-se a correlação deste com a presença 
de áreas altamente urbanizadas e ausência de vegetação. Com base no mapa 
síntese da autora e no intervalo de temperaturas apresentado para o Município, 
nota-se que a Bacia está localizada numa faixa de transição de temperaturas 
médias a altas, indicando o grau crescente de adensamento (Figura 24).   

A inter-relação dos fatores climáticos são relevantes no equilíbrio do ciclo 
hidrológico e na aceleração de processos erosivos e carreamento de sedimentos 
aos corpos hídricos. Desta forma, é importante que haja um sistema adequado 
de monitoramento quantitativo e espacial de dados desta natureza.  

Em meados de 2014 se deu o ínicio da instalação da Rede Municipal de 
Monitoramento Pluviométrico, a fim de promover o monitoramento mais preciso 
e a tempo real das chuvas, e que futuramente, com o estabelecimento de uma 
série histórica mais consistente, fornecerá suporte adequado ao planejamento 
urbano. Das 52 estações previstas, 4 foram instaladas na Bacia do Córrego 
Bandeira, sendo elas: MB BAND1, MB BAND1A, MB BAND3 e MB BAND4 
(Figura 25). 
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Figura 23: Classificação Climática na Bacia do Córrego Bandeira. 
Fonte: Kottek et al, 2006. 
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Gráfico 6: Temperaturas médias mensais com base na série histórica de 2007 a 2016 em Campo Grande, MS. 

 
Fonte: PMCG, 2017. 
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Figura 24: Mapa síntese com a distribuição térmica do perímetro urbano e entorno rural de Campo Grande – MS, no verão 
de 2015. 
Fonte: Amaro, 2016. 
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Figura 25: Estações Hidrológicas na Bacia do Córrego Bandeira. 
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5. MEIO BIÓTICO 

5.1. FLORA 

5.1.1.  Áreas de Preservação Permanente 

Pelo Código Florestal vigente, Área de Preservação Permanente (APP) é 
definida como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas.  

A cobertura vegetal influencia diretamente na proteção do solo contra o 
impacto da gota da chuva que causa desagregação de partículas, além de 
interceptar a água e contribuir para retenção desta no solo, reduzindo assim o 
aumento do volume do escoamento superficial, que em grande quantidade e 
velocidade favorece também o desenvolvimento de processos erosivos. 

Em atendimento à legislação (Tabela 12), as APPs dos córregos da Bacia 
devem possuir largura mínima de 30 m (Figura 26) e suas nascentes raio mínimo 
de 50 m. O Lago do Amor, barramento criado artificialmente a partir de córregos 
naturais, deveria ter a faixa de APP prevista em sua licença. Sua criação, 
entretanto, precede a atual legislação, e a lei vigente na época (Lei nº 4.771/65) 
não definia quantitativamente a largura mínima para tal especificidade (Tabela 
14). 

 A Lagoa Itatiaia por se tratar de uma lagoa de formação natural inserida 
em área urbana requer APP de 30 m, contudo, os impactos do seu projeto de 
revitalização, como a ocupação da área de APP, não eram passíveis de serem 
mitigados, desta forma a supressão foi admitida conforme a Lei nº 4.771/65, e 
como medida compensatória foi destinada uma área de preservação biológica 
de 1,62 ha no próprio local (PMCG, 2002). 

Para análise das APPs da Bacia, os Córregos foram divididos em trechos 
(Figura 26). O Trecho 1 possui cobertura vegetal praticamente em toda a faixa 
da APP (Figura 27), na qual é constatada a presença da espécie Mauritia 
flexuosa (Buriti), vegetação característica do Cerrado e de áreas alagadas 
(Figura 28).  

Apesar do Trecho 2 manter maior parte da APP coberta, cujas 
características são aparentemente similares as do Trecho 1 (Figura 27), na área 
indicada como nascente do Córrego Portinho Pache, há parcela de vegetação 
suprimida em propriedade privada (Figura 29) e bem com nas proximidades do 
cruzamento da Rua Rita Vieira de Andrade e Renato Vinholes de Ferreira (Figura 
30).  

Nos Trechos 3 e 4 é possível visualizar que porção significativa de 
vegetação foi suprimida em relação aos anteriores, porém o fato ocorre devido 
a maior ocorrência e extensão de segmentos canalizados (Figura 31).  No Trecho 
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3, o Córrego Bandeira é canalizado em seu cruzamento com as Ruas Bom 
Pastor (Figura 32), Spipe Calarge (Figura 33), Portuguesa (Figura 34) e entre a 
Rua Werneck e Avenida Gury Marques (Figura 35).  

Até a porção anterior ao Rádio Clube Campo, a vegetação remanescente 
tem características similares aos Trechos 1 e 2 (Figura 32), na porção seguinte, 
onde houve assoreamento e obras de canalização, há desenvolvimento de 
vegetação baixa (Figura 33) e após a Rotatória da Avenida Gury Marques a 
cobertura vegetal volta a ser adensada (Figura 36). 

Quanto ao Trecho 4, a APP da nascente do Córrego Cabaça, formada por 
propriedades privadas e por frações das ruas do Bolivar, Spipe Calarge e Pires 
do Rio, apresenta cobertura parcial da vegetação (Figura 37). O Córrego cruza 
a Spipe Calarge por canalização fechada, onde a vegetação se torna mais 
densa, embora seja possível notar exposição de solo nas proximidades (Figura 
37).  

Na faixa dos equipamentos públicos e canalização aberta, a vegetação 
sofre mudança sendo mais esparsa (Figura 38). A canalização fechada do 
Córrego inicia-se no segmento anterior a Rua Trindade, percorrendo a Avenida 
Noroeste até a altura da Rua Marcilio Dias, onde segue pelo interior dos lotes 
cruzando a Avenida Gury Marques até a Rua Ufms, ponto em que volta a ser 
aberto (Figura 39), dentro da UFMS, a APP retoma sua cobertura densa (Figura 
40). 

No Lago do Amor são encontrados dois vertedores (sendo um deles 
reserva), os quais encaminham a água pela canalização da Avenida Senador 
Filinto Muller à jusante do Córrego Bandeira, onde se inicia o Trecho 5 (Figura 
41). Neste Trecho, a APP possui cobertura vegetal não muito densa, há 
interferência de propriedade privada, sendo também notada ocorrência de 
degradação do solo em suas proximidades (Figura 42).    
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Tabela 12: Aspectos jurídicos para casos específicos de delimitação de Áreas de Preservação Permanente. 

 

Lei nº 4.771 (1965) 
Código Florestal  

(revogada) 

Lei n° (1978) 
Inclusão no Código  
de 1965 (revogada) 

Lei n°7.511 
(1986) 

Alterações no 
Código  
de 1965 

(revogada) 

Lei n°7.754 (1989) 
Alterações no Código  

de 1965 (revogada) 

Lei n°7.803 (1989) 
Alterações no Código  

de 1965   

Lei 12.651 (2012) 
Código Florestal  

(vigente) 

Lei 12.727 (2012) 
Alterações no Código 

Florestal de 2012  

Minuta Publicada (2017) da Revisão 
do Plano Diretor de Campo Grande  

Definição de 
APP 

- - - - - 

Área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. 

 Áreas protegidas, cobertas ou não por 
vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e melhorar a qualidade de vida da 
população. Constituindo a Zona Especial 
de Interesse Ambiental 1 (ZEIA 1). 

Cursos d’água 
com largura 

menor que 10 m 

As florestas e demais 
formas de vegetação 
natural situadas em 
faixa marginal com 
largura mínima de 5 m. 

- 

As florestas e 
demais formas de 
vegetação natural 
situadas em faixa 
marginal com 
largura mínima de 
30 m. 
 

- 

As florestas e demais 
formas de vegetação 
natural situadas ao longo 
do curso d’água desde o 
seu nível mais alto em 
faixa marginal com 
largura mínima de 30 m. 

As faixas marginais de qualquer 
curso d’água natural, em área rural 
ou urbana, desde a borda da calha 
do leito regular, em largura mínima 
de 30 m. 

As faixas marginais de qualquer 
curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os 
efêmeros, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura 
mínima de desde a borda da 
calha do leito regular, em largura 
mínima de 30 m. 

As faixas marginais de qualquer curso 
d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima 
de desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de 30 m. 

Lagos e Lagoas 
Naturais 

As florestas e demais 
formas de vegetação 
natural situadas ao 
redor de lagoas, lagos e 
reservatórios d’água 
naturais ou artificiais. 

- - - - 
As áreas no entorno em faixa com 
largura mínima de 30 m, em zonas 
urbanas. 

 As áreas no entorno em faixa com largura 
mínima de 30 m. 

Reservatórios 
Artificiais  

- - - - - 

As áreas no entorno dos 
reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou 
represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do 
empreendimento. 

As áreas no entorno dos reservatórios 
d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos 
d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento. 

Nascentes e/ou 
olhos d’água 
(perenes ou 

não) 

As florestas e demais 
formas de vegetação 
natural no entorno seja 
qual for sua situação 
topográfica. 

- - 

As florestas e demais 
formas de vegetação 
natural existentes no 
entorno, através da 
constituição de uma área 
em forma de 
paralelograma cujas 
dimensões seriam 
constituídas por 
regulamento. 

As florestas e demais 
formas de vegetação 
natural, qualquer que 
seja a situação 
topográfica, num raio 
mínimo de 50 m de 
largura. 

- 

As áreas no entorno qualquer 
que seja sua situação 
topográfica, no raio mínimo de 50 
m. 

As áreas no entorno qualquer que seja 
sua situação topográfica, no raio mínimo 
de 50 m. 

Observações 

Consideram-se ainda 
APP, quando assim 
declaradas por ato do 
Poder Público, as 
florestas e demais 
formas de vegetação 
natural destinadas a 
atenuar a erosão de 
terra. 

Consideram-se de 
preservação 
permanente as florestas 
e demais formas de 
vegetação natural 
situadas nas áreas 
metropolitanas 
definidas em lei. 

- - 

No caso de áreas 
urbanas,   cabe 
observância ao disposto 
nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do 
solo, respeitados os 
princípios e limites de 
faixas de APP alterados 
por esta legislação. 

Consideram-se, ainda APP, 
quando declaradas de interesse 
social por ato do Chefe do Poder 
Executivo, as áreas cobertas com 
florestas ou outras formas de 
vegetação destinadas a conter a 
erosão do solo e mitigar riscos de 
enchentes e deslizamentos, 
proteger várzeas,  veredas e áreas 
úmidas. 

Considera-se APP, em áreas 
urbanas ou rurais, a faixa 
marginal de veredas, com largura 
mínima de 50 m, a partir do 
espaço permanentemente 
brejoso e encharcado. 
 
 

A faixa marginal de veredas, com largura 
mínima de 50 m, a partir do espaço 
permanentemente brejoso e encharcado. 
 
Para as obras de infraestrutura do Poder 
Executivo Municipal em cursos d`água 
com canalização fechada ou aberta 
localizados dentro dos limites da área 
urbana de Campo Grande, será 
obrigatória a reserva de uma faixa non 
aedificandi com largura não inferior a 5m 
para cada lado das bordas, para fins 
sanitários e de manutenção. 
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Figura 26: Áreas de Preservação Permanente na Bacia do Córrego Bandeira.
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Figura 27: Cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente dos Trechos 1 e 2. 
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Figura 28: Presença da espécie Mauritia flexuosa no Trecho 1. 
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Figura 29: Área de Preservação Permanente da nascente do Córrego Portinho Pache, Trecho 2. 
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Figura 30: Invasão da Área de Preservação Permanente nas proximidades do cruzamento das Ruas Rita Vieira de Andrade 
e Renato Vinholes de Ferreira, Trecho 2. 
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Figura 31: Trechos 3 e 4. 
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Figura 32: Canalização do Córrego Bandeira na Rua Bom Pastor, Trecho 3.
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Figura 33: Canalização do Córrego Bandeira na Rua Spipe Calarge, Trecho 3. 
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Figura 34: Canalização do Córrego Bandeira na Rua Portuguesa, Trecho 3. 
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Figura 35: Canalização do Córrego Bandeira entre a Rua Werneck e Avenida Gury Marques, Trecho 3. 
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Figura 36: Segmento final próximo ao Lago do Amor, Trecho 3. 
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Figura 37: APP na nascente do Córrego Cabaça e segmento inicial do Trecho 4. 
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Figura 38: Alteração das características da APP no Trecho 4. 
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Figura 39: Canalização fechada do Córrego Cabaça, Trecho 4. 
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Figura 40: Porção final do Trecho 4. 
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Figura 41: Trecho 5. 
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Figura 42: Segmento inicial do Trecho 5. 
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5.1.2. Parques e Praças  

Atualmente os modelos tradicionais de parques, praças e jardins não se 
mostram totalmente adequados a dinâmica das cidades, havendo crescente 
demanda pelo desempenho de funções sociais, ambientais, econômicas e 
culturais (MAGALHÃES, 1996; FRANCO, 2001 apud FRIEDRICH, 2007).  

Neste sentido, buscou-se considerar a existência e condição desses 
equipamentos na Bacia em estudo, a fim de conhecer e potencializar a função 
ambiental destes. O parque linear, instrumento recente, busca conservar os 
corpos hídricos por meio da manutenção de áreas verdes no entorno destes 
(APPs), além de promover o uso público da área.  

Dentro da Bacia são encontrados a Nascente do Bandeira (Figura 43), o 
Parque Doutor Anísio de Barros (Figura 43), formado pela Lagoa Itatiaia e seu 
entorno (Lei nº 4.108/03), e o Parque Presidente Juscelino Kubitschek (Figura 
43), formado por parte do Córrego Cabaça e seu entorno (Lei nº4.894/10). Como 
citado previamente, o primeiro possui vegetação preservada e os dois últimos 
demonstram segmentos com baixo índice de vegetação. 

A área do Parque Doutor Anísio de Barros, apesar de quase totalmente 
desprovida de vegetação de médio ou grande porte, apresenta espécies como 
Aroeira, Angico Vermelho, Jacarandá e Jatobá nas proximidades, e espécies 
exóticas introduzidas como o limoeiro, abacateiro, cinamomo e Sete Copas 
(PMCG, 2003).  

Conforme levantamento florístico realizado em 2002, foram constatadas 
211 espécies das quais 90 são ligadas a ecossistemas lacustres (PMCG, 2002). 
Nos projetos de recuperação da Lagoa, houve orientação para utilização de 
espécies nativas em sua revegetação (PMCG, 2002), entre elas Embaúba, 
Figueira, Ingá e Tarumã (PMCG, 2003), além de que não houvesse remoção 
total das plantas aquáticas essenciais ao equilíbrio ecológico (PMCG, 2002). 

Quanto as praças municipais, sete delas são compreendidas na Bacia 
(Figura 43): Praça Demósthenes (Lei nº3.188/1995) (Figura 44), Praça dos 
Angicos (Lei nº 4.559/07) (Figura 45), Praça João Wenceslau Leite de Barros 
(Lei nº 4.527/07) (Figura 46), Praça José Nelson Senne Martins (Lei nº 5.056/12) 
(Figura 47), Praça Penélope Spipe Calarge (Lei nº 3.933/02) (Figura 48), Praça 
Pretos Velhos (Lei nº 3.141/95) (Figura 49) e Praça Teófilo José Rodrigues (Lei 
nº 4.823/10) (Figura 50).   

É interessante que haja análise quanto a possibilidade e viabilidade de 
aumentar o índice de vegetação nas Praças dos Angicos, João Wenceslau Leite 
de Barros, Penélope Spipe Calarge e Teófilo José Rodrigues, uma vez que 
apresentam áreas relativamente abertas. 
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Figura 43: Parques inseridos no perímetro da Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 44: Praça Demósthenes Martins, Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 45: Praça dos Angicos, Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 46: Praça João Wenceslau Leite de Barros, Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 47: Praça José Nelson Senne Martins, Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 48: Praça Penélope Spipe Calarge, Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 49: Praça Pretos Velhos, Bacia do Córrego Bandeira. 



 
 

84 
 

 
Figura 50: Praça Teófilo José Rodrigues, Bacia do Córrego Bandeira.
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5.1.3. Unidade de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) divide as 
unidades de conservação em Proteção Integral e Uso Sustentável, entre as 
subdivisões da última categoria está inserida a modalidade Reserva Particular 
do Patrimônio Natural.  

Consiste em área privada, definida por termo de compromisso e inscrição 
no Registro Público de Imóveis, gravada com perpetuidade, onde são permitidas 
atividades de pesquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos 
e educacionais, objetivando-se a conservação da diversidade biológica (BRASIL, 
2000). 

A RPPN da UFMS (Figura 61), reconhecida pela Deliberação CECA nº 
002/03, possui cerca 50 ha de área, da qual parte é aberta à visitação, não 
havendo controle de acesso dos visitantes (PELLIN, 2010). Encontra-se em 
processo de regeneração, uma vez que foi utilizada por muitos anos para pastejo 
de gado bovino (ASSUNÇÃO et al, 2011).  

Corroborando com o encontrado por Assunção et al. (2011), Bueno et al. 
(2013) identificaram nela as formações Cerrado Típico, Floresta de Galeria e 
Cerradão, apresentando 61 espécies vegetais, pertencentes a 52 gêneros e 
distribuídas em 31 famílias, das quais a Fabaceae foi a família mais rica e Q. 
grandiflora a espécie mais comum.  

Há predominância de vegetação de estratificação mediana e a distribuição 
de indivíduos por espécie é desigual. Há dificuldades na reprodução, dispersão 
e regeneração de espécies no estrato inferior, fato que pode ser relacionado a 
fatores edáficos e ao impacto das áreas adjacentes urbanizadas que causam 
isolamento, restringindo o fluxo de polinizadores (BUENO et al., 2013). 

A elaboração do Plano de Manejo, instrumento que regula o uso das 
unidades de conservação visando minimizar os impactos ambientais da ação 
humana, é de responsabilidade do proprietário, havendo, sempre que possível e 
oportuno, prestação de orientação técnica e científica pelos órgãos integrantes 
do SNUC (BRASIL, 2000).  

A inexistência do Plano da RPPN da UFMS contribui para a 
potencialização dos impactos ambientais locais em seu entorno imediato. 
Resultados da avaliação do manejo das RPPNs do Estado de Mato Grosso do 
Sul realizada por PELLIN (2010) demonstram que a RPPN da UFMS está 
inserida na menor classe quanto ao padrão de qualidade de manejo de RPPNs.  

Apesar de não haver Plano de Manejo, a UFMS já tem realizado algumas 
medidas mitigadoras como a elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas 
Degradadas para o entorno do Lago, e execução  de ações previstas neste como 
recuperação e manutenção da pista de pedestres com implantação de 
gramíneas,o plantio de mudas nativas nas margens do Lago e limpeza do 
entorno deste.
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Figura 51: Composição da Reserva Particular do Patrimônio Natural da UFMS. 
Fonte: UFMS, 2017. 
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5.1.4.  Arborização Urbana 

As áreas verdes constituem um indicador de qualidade ambiental urbana, 
contribuindo com amenização térmica, redução da poluição sonora e 
atmosférica, controle de erosão, dosagem da infiltração da água no solo e 
consequentemente equilíbrio do ciclo hidrológico (LOMBARDO et al., 2012; 
JARDIM, 2010 apud AMARO, 2016).   

O Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande (PDAU) 
descreve arborização urbana como toda cobertura vegetal de porte arbóreo 
existente nas cidades, a qual ocupa as áreas livres de uso público e 
potencialmente coletivas, as áreas livres particulares e as áreas que 
acompanham o sistema viário.  

O documento destaca a importância do planejamento no correto manejo 
da vegetação, evitando problemas como plantio em locais inadequados, que 
acabam por ocasionar maiores transtornos (PMCG, 2010). Em adição, cabe 
ressaltar que não somente a escolha dos locais, mas também das espécies é 
importante, a fim de não introduzir e permitir a proliferação de invasoras que 
ameaçam a diversidade. 

Conforme resultados do PDAU em 2010, foram identificadas, 161 
espécies vegetais nos passeios das ruas de Campo Grande, das quais o Oiti 
(Licania tomentosa) é a mais abundante seguida do Ficus (Ficus benjamina). 
Das unidades amostradas, a única que se encontra dentro da Bacia é a Parcela 
nº 3, localizada na Vila Carlota, onde o Oiti apresentou ocorrência de 26%, 
superior a recomendada (até 15%), implicando em elevado risco de 
desenvolvimento de doenças nas árvores desta espécie (PMCG, 2010).  

Cerca de 64% da população arbórea de Campo Grande apresenta área 
livre inferior a recomendada para árvores urbanas, havendo orientação nesse 
sentido quanto a adoção de área permeável ao redor destas, seja na forma de 
canteiro, faixa ou piso drenante (PMCG, 2010). 

As faixas permeáveis nos passeios são importantes não somente para o 
desenvolvimento das árvores, mas também no escoamento e infiltração da água 
da chuva (PMCG, 2010), fator relevante para esta Bacia, que contribui na 
minimização do volume escoado e consequentemente no controle da erosão e 
carreamento de sedimentos aos corpos hídricos.  

O PDAU traz também informação quanto aos locais prioritários de plantio 
no munícipio utilizando-se uma média base de 50 árvores por km de passeio. 
Analisando a Bacia, os bairros Parati, Rita Vieira e Tiradentes são os mais 
carentes e consequentemente prioritários quanto a arborização (Figura 52). 
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Figura 52: Áreas Prioritárias de Arborização. 
Fonte: PMCG, 2010. 
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5.1.5. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

Pelo NDVI é possível realizar análise de cobertura vegetal conforme a resposta espectral desta. A Bacia do Córrego Bandeira 
apresenta atualmente cerca de 31,5% de cobertura vegetal, da qual 19,5% é do tipo herbácea/arbustiva (esparsa) e apenas 12% 
apresenta-se densa (Figura 53). 

 
Figura 53: NDVI da Bacia do Córrego Bandeira.
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5.2. FAUNA 

A fauna da Bacia do Córrego Bandeira é característica do Bioma Cerrado 
ou Savana Brasileira, maior bioma da América do Sul, apresentando diversidade 
especialmente de pequenos mamíferos que ocupam em maioria áreas 
fisiográficas abertas (FONSECA et al., 1996; CARMIGNOTTO, 2005 apud 
CACÉRES et. al., 2010). 

São frequentes os relatos da população nas mídias sociais quanto a 
presença de animais como tatus, capivaras (Figura 54) e jacarés (Figura 55) no 
campus da UFMS, fato relacionado a existência do Lago do Amor e da vegetação 
da RPPN que proporciona ambiente adequado para sobrevivência destes.  

Foi evidenciada a ocorrência da espécie Boa constrictor (jibóia) na 
Reserva (ROCHA-SANTOS et al., 2014) (Figura 56) e identificadas três famílias, 
10 gêneros e 14 espécies de morcegos, sendo a família Phyllostomidae 
predominante e Artibeus lituratus, Artibeus planirostris, Platyrrhinus lineatus e 
Carollia perspicillata as espécies mais capturadas (FERREIRA et al., 2010). 

 
Figura 54: Capivaras atravessando a Av. Senador Filinto Muller em 
Campo Grande. 
Fonte: Vilalba, 2011. 

Apesar da pequena extensão da RPPN, foram identificadas sete espécies 
de beija-flores pertencentes a subfamília Trochilinae (BARBOSA FILHO e 
ARAUJO, 2013). Ainda que a fragmentação seja uma das maiores causas para 
extinção de populações pelo interrompimento do fluxo gênico (SILVA e 
TABARELLI, 2000 apud CACÉRES et. al., 2010), a quantidade de espécies 
levantada pode ser comparada as registradas em áreas com cobertura florestal 
bem preservada, indicando que pequenos fragmentos florestais desempenham 
importante papel como espaços de refúgios em áreas urbanas.  
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Figura 55: Jacaré atravessando a Rua Ufms dentro do campus da 
UFMS em Campo Grande. Fonte: Ramos, 2011. 

 
Figura 56: Boa constrictor em ação predatória na RPPN da UFMS. 
Fonte: Rocha-Santos et al., 2014 

Da mesma forma, a Lagoa Itatiaia apresenta diversidade considerável de 
avifauna e relevância ambiental pela ocorrência de espécies especialistas e 
migratórias (PMCG, 2002). Por meio do estudo realizado por Guibu et al. (2007), 
foram identificadas 67 espécies pertencentes a 31 famílias, sendo a mais 
abundante Columbidae e de maior riqueza Tyrannidae e Emberezidae. Quanto 
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a distribuição local, foi notada preferência pela área com vegetação mais densa 
e com maior quantidade de macrófitas, onde é favorecido o estabelecimento de 
invertebrados aquáticos e da ictiofauna, atrativo alimentar para as aves (GUILBU 
et al., 2007). 

Devido a localização e grau de antropização da região de entorno da 
Lagoa, raramente são vistos animais de médio e grande porte (PMCG, 2003), 
não tendo sido encontrada nenhuma espécie de réptil ou mamífero (PMCG, 
2002).  Quanto a ictiofauna, por ser um ambiente lêntico há o favorecimento do 
desenvolvimento de espécies pedônicas e das comunidades de zoo e 
fitoplâncton. Foram encontradas sete espécies de peixes, entre elas Astyanax 
bimaculatus (Lambari), Hoplias malabacarius (Traíra) e Hipostomus sp 
(Cascudo) (PMCG, 2002).  

O Projeto Reviva Lagoa Itatiaia levantou recomendações que, embora 
servissem para aplicação na época do projeto, ainda devem ser levadas em 
consideração para conservação da fauna local, sendo referentes ao controle de 
processos de eutrofização, a fim de garantir o equilíbrio nas populações de 
fitoplâncton, zooplancton, macrófitas, moluscos e peixes, além da necessidade 
de manutenção das chácaras e vegetação nos lotes nas proximidades, 
essenciais para refúgio e dormitório da avifauna paludícola (PMCG, 2002).  

6. MEIO SOCIOECONÔMICO 

6.1. DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL 

A estimativa da população atual da Bacia do Córrego Bandeira é cerca de 
33.472 habitantes (Gráfico 7), cerca de 12% maior do que em 2010 e cerca de 
36% maior comparado com o ano 2000, desta forma é observado que a maior 
parcela de crescimento populacional na Bacia ocorreu entre os anos de 2000 e 
2010.  A densidade média atual é de aproximadamente 25 hab/ha e a alteração 
na distribuição espacial da população pode ser visualizada pelas figuras 57 e 58.  

Em 2000, as áreas de maior densidade populacional (cerca de 24 a 33 
hab./ha), representadas pelas cores laranja e amarelo na Figura 57, prevaleciam 
na parte central da Bacia enquanto os menores valores (cerca de 9 a 10 hab./ha) 
eram encontrados na região dos polígonos formados pela Lago do Amor e das 
nascentes dos Córregos Bandeira e Portinho Pache, representados pelas cores 
verde e vermelha. 

Já em 2010, as áreas de maior densidade populacional (cerca de 26 a 28 
hab./ha), representadas pelas cores amarela e vermelha na Figura 58, 
prevaleciam na parte central e se expandiam à montante da Bacia, 
especialmente na região das nascentes do Córregos Portinho Pache e Bandeira 
enquanto a parte da jusante da Bacia apresentou-se a menos povoada (cerca 
de 10 hab./ha) além de alguns segmentos na extremidade sudeste 
representados pela cor verde. 
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Gráfico 7: Crescimento Populacional na Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 57: Distribuição Populacional na Bacia do Córrego Bandeira em 2000. 
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Figura 58: Distribuição populacional na Bacia do Córrego Bandeira em 2010. 
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6.2. ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA URBANA 

Qualidade de vida deve ser entendida como o conjunto de elementos 
sociais, econômicos, físicos, políticos e culturais que contribuem para o bem-
estar da população, estando assim relacionada ao nível de atendimento das 
necessidades materiais básicas para sobrevivência e reprodução social da 
comunidade, como condições de saúde, habitação, trabalho e educação 
(PMCG,2013). 

O Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) de Campo Grande foi 
inspirado no Índice de Qualidade de Vida do Município de Belford Roxo/RJ e as 
dimensões abordadas são Educação, Renda, Saneamento Ambiental e Moradia, 
tendo como base os indicadores disponibilizados pelo Censo Demográfico do 
IBGE (PMCG, 2013). 

Em função da dificuldade de se encontrar alguns dados, os indicadores 
utilizados para calcular as dimensões do IQVU 2010 não são integralmente os 
mesmos empregados anteriormente para o cálculo do IQVU 2000, 
comprometendo a comparação entre os períodos, além da implementação da 
Lei Complementar n. 74 de 6 de setembro de 2005 que propôs uma nova divisão 
de bairros para o Município (PMCG, 2013).  

Contudo, foi possível realizar a comparação entre as Regiões Urbanas 
quanto ao Índice da Dimensão Saneamento Ambiental, pois as variáveis 
componentes desta, permaneceram as mesmas: abastecimento de água, rede 
de esgoto, domicílios com banheiro e coleta de lixo (PMCG, 2013).  

Para as Regiões Urbanas em que a Bacia está inserida, Anhanduizinho e 
Bandeira, percebe-se que houve um aumento (Gráfico 8) de cerca de 14% e 
21% no índice respectivamente, indicando melhoria da infraestrutura destas 
Regiões, que ficaram em 2ª e 3ª posição no ranking das sete Regiões Urbanas, 
estando atrás somente da Região do Centro neste aspecto. 

 
Gráfico 8 - Índice IQVU - Dimensão Saneamento Ambiental. 

Fonte: PMCG, 2013. 
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6.3. URBANIZAÇÃO 

Cerca de 82% da Bacia encontra-se loteada (Figura 59), o histórico da 
evolução das aprovações demonstra que mais de 50% delas foram realizadas 
depois da criação do Lago do Amor (Gráfico 9), seguindo um padrão 
predominante de jusante à montante.   

Nota-se em especial que os loteamentos aprovados mais recentemente 
(2000 – 2016), encontram-se nas proximidades anteriores do extinto Lago do 
Rádio. Pelas imagens de 2002 a 2016, é possível notar também que apesar de 
toda Bacia ter sofrido intenso adensamento, os bairros mais impactados no 
período de aceleração do assoreamento do Lago do Amor e que podem ter 
contribuído significativamente neste processo foram Vilas Boas e Rita Vieira 
(Figura 60).  

Este padrão de ocupação, corroborado pelas informações de distribuição 
populacional, favorece a ocorrência de inundações mais frequentes pois 
contribui para o aumento da taxa de impermeabilização, e consequentamente 
redução da capacidade de infiltração da água nas áreas de cotas mais baixas 
onde o escoamento tende a se concentrar. 

Atualmente aproximadamente 54% da Bacia está impermeabilizada 
(Figura 61). Foram consideradas como parcelas permeáveis (46%) as áreas com 
cobertura vegetal (densa ou não) e solo exposto, valendo ressaltar que embora 
sejam permeáveis, seus índices de infiltração variam dependendo do manejo e 
condição em que se encontrem. 

Conforme estudo de Sobrinho (2015) realizado em solos da área urbana 
de Campo Grande, há variação significativa na taxa de infiltração devido a 
presença ou ausência de cobertura vegetal. Na ausência desta se dá o processo 
de selamento superficial do solo, que reduz seus poros e a capacidade de 
infiltração da água. 

 
Gráfico 9: Evolução das aprovações de loteamentos na Bacia do Córrego 
Bandeira. 
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Figura 59: Evolução da aprovação dos loteamentos na Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 60: Urbanização na Bacia do Córrego Bandeira (2002-2016). 
Fonte: Google Earth, 2017. 
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Figura 61: Áreas Permeáveis e Impermeáveis na Bacia do Córrego Bandeira.  
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6.4.  USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Conforme o atual Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, os 
empreendimentos devem atender aos índices urbanísticos das zonas e 
corredores em que se localizem. A área de estudo está sob as Macrozonas de 
Adensamento Prioritário (MZ1) e Secundário (MZ2) (Figura 62), Zonas Especiais 
de Interesse Ambiental (ZEIA) A01, B01, B02, B09 e B10 (Figura 62), as Zonas 
Urbanas Z4 e Z7 (Figura 63), e os Corredores Viários C2, C3 e C4 (Figura 63).  

 A MZ1 é definida como área destinada a intensificação do uso ocupação 
do solo de forma a otimizar a infraestrutura e serviços públicos existentes, onde 
é estimulada a implantação de programas habitacionais. A MZ2 é destinada ao 
uso e ocupação gradual, acompanhando a expansão da infraestrutura e serviços 
públicos (PMCG, 2006), aproximadamente 80% da Bacia pertence à esta 
macrozona.  

Na minuta de revisão do Plano Diretor de outubro de 2017, as macrozonas 
foram reorganizadas e a partir da nova formatação a Bacia estará 
completamente inserida na MZ2 (Figura 64), descrita como de adensamento 
prioritário, onde será estimulada a ocupação de áreas e lotes vazios ou 
subutilizados, a implantação de programas habitacionais, bem como o 
aproveitamento racional do solo (PMCG, 2017).  

As ZEIAs, definidas como zonas que constituem reservas lineares e 
buscam garantir áreas permeáveis (taxa mínima de 60%) e de qualidade 
ambiental, compõe atualmente cerca de 14% da Bacia. O parcelamento, uso e 
ocupação de imóveis nestas áreas em geral necessitam de licença ambiental 
(PMCG, 2006).  

Na nova organização são divididas em ZEIA1, constituída pelas APPs, 
ZEIA2, áreas dotadas de maciços de vegetação, ZEIA3, formada por Unidades 
de Conservação e ZEIA4, área de influência da Bacia do Córrego Lageado 
(Figura 64). Todas elas estarão presentes na Bacia cabendo ressaltar que, assim 
como na versão atual, os imóveis localizados nelas não serão caracterizados 
como subutilizados ou não utilizados.  

Ficarão também instituídos Eixos de Adensamento, a fim de incentivar o 
desenvolvimento de centralidades nas áreas já atendidas por infraestrutura, 
alterando assim a antiga concepção dos corredores viários (Figura 63) criados 
para interligar os bairros ao centro do Munícipio.  Na Bacia os eixos estarão 
compreendidos na Avenida Três Barras e na Avenida Gury Marques (Figura 64). 

Atualmente 79% da área da Bacia é composta pela zona urbana Z7 e 21% 
pela Z4 (21%), nas quais é estabelecida taxa de ocupação (relação entre área 
ocupada e área construída) de 50% e taxa de permeabilidade de 12,5%. Sendo 
menos restritiva, a Z7 apresenta coeficiente de aproveitamento (relação da área 
construída e área do terreno) superior (2) ao da Z4 (1), assim como o número de 
categorias de usos permitidas (Tabela 13). 
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Tabela 13: Categorias de usos permitida na Bacia do Córrego Bandeira. 

ZONAS Residencial 
Comércio 
Varejista 

Comércio 
Atacadista 

Serviços Industrial 
Tipo de 

parcelamento 
permitido 

Especial 

Z7 R1, R2, R3 

V1, V2, 
V3, V4, 
V5, V6, 
V7, V8, 
V9, V11 

A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, 
A9* 

S1, S2, S3, 
S4, S5, S6, 
S7, S8, 
S10, S11, 
S12, S13, 
S14, S15, 
S16, S17, 
S18**, 
S19*, S20 
 

I1, I2, I3, I4**, 
I5** 

L1, L2, L3, L5 

E1, E2, 
E3, E4, 
E7, E8, 
E9, E10, 
E11, 
E12, 
E13, 
E18*, 
E19, 
E20* 

Z4 R1, R2, R3 
V1, V3, 
V9 

- 

S1, S2, S3, 
S11, S12, 
S13, S15, 
S17 

- L1, L3, L5 
E1, E4, 
E8, E13 

* Exceto quando localizadas na MZ1 
** Exceto para os empreendimentos acima de 10.000 m² de área construída, localizados na MZ1 

Fonte: Campo Grande, 2005. 

No documento revisado, o perímetro municipal foi disposto não somente 
em zonas urbanas (Figura 65), mas também ambientais (Figura 66), baseadas 
na adoção do conceito de Taxa de Relevância Ambiental (TRA). A TRA visa 
estimular, potencializar e qualificar o uso do solo urbano para melhorar as 
condições de drenagem de águas pluviais, poluição residual e microclima, 
promovendo, incentivando e mantendo a arborização (PMCG, 2017). 

Aproximadamente 57% da Bacia pertencerá à zona urbana Z3, que 
coincide com a zona ambiental ZA3, e cerca de 43% à zona urbana Z4, 
coincidente com a zona ambiental ZA4. Ambas permitem a mesma taxa de 
ocupação (50%) e coeficiente de aproveitamento (2), não diferindo 
significativamente em categorias de usos permitidas (Tabela 14). A taxa de 
permeabilidade, entretanto, sofre alteração positiva, aumentado de 12,5% para 
20% na ZA3 e 25% na ZA4. 

Tabela 14: Categorias de usos permitida na Bacia do Córrego Bandeira. 

ZONAS 
URBANAS 

Residencial 
Comércio 
Varejista 

Comércio 
Atacadista 

Serviços Industrial 
Tipo de 

parcelamento 
permitido 

Especial 

Z3 R1, R2, R3 

V1, V2, V3, 
V4, V5, V6, 
V7, V8, V9, 
V11 

A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, 
A9 

S1, S2, S3, 
S4, S5, S6, 
S7, S8, 
S10, S11, 
S12, S13, 
S14, S15, 
S16, S17, 
S18, S19, 
S20, S21 
 

I1, I2, I3, 
I4, I5 

L1, L2, L3, L5 

E1, E2, 
E3, E4, 
E8, E10, 
E11*, 
E13, E18, 
E19, E20 

Z4 R1, R2, R3 

V1, V2, V3, 
V4, V5, V6, 
V7, V8, V9, 
V11 

A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, 
A9 

S1, S2, S3, 
S4, S5, S6, 
S7, S8, 
S10, S11, 
S12, S13, 
S14, S15, 
S16, S17, 
S18, S19, 
S20, S21 
 

I1, I2, I3, 
I4, I5 

L1, L2, L3, L5 

E1, E4, 
E7, E8, 
E10, 
E11*, 
E13, 
E18*, 
E19, E20 

* Somente no Bairro Pioneiros 

Fonte: Campo Grande, 2017. 
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Panoramicamente, percebe-se que atualmente cerca de 44% dos imóveis 
são de uso residencial (Figura 67), havendo maior concentração de atividades 
comerciais, industriais e de serviços na porção à jusante. Quanto ao patrimônio, 
aproximadamente 78% dos imóveis são particulares e cerca de 19% públicos 
(Figura 68). 

Desta forma, visto que o Plano Diretor em sua versão revisada incentivará, 
embora controlado e com índices de permeabilidade aumentados, o 
adensamento desta Bacia, os eixos de adensamento se encontram nas 
proximidades das nascentes dos Córregos Bandeira e Portinho Pache e do 
entorno do Lago do Amor, deve ser voltada especial atenção ao 
acompanhamento e fiscalização dos projetos bem quanto a execução deles 
nesta Bacia.  
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Figura 62: Macrozonas da Bacia do Córrego Bandeira. 
Fonte: Campo Grande, 2006. 
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Figura 63: Zoneamento da Bacia do Córrego Bandeira. 
Fonte: Campo Grande, 2006.  
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Figura 64: Macrozoneamento, ZEIAS e Eixos de Adensamento conforme Minuta de Revisão do Plano Diretor de Campo Grande. 
Fonte: Campo Grande, 2017 
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Figura 65: Zonas Urbanas conforme Minuta de Revisão do Plano Diretor de Campo Grande. 
Fonte: Campo Grande, 2017. 
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Figura 66: Zonas Ambientais conforme Minuta de Revisão do Plano Diretor de Campo Grande. 
Fonte: Campo Grande, 2017.   
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Figura 67: Uso dos Imóveis na Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 68: Patrimônio dos Imóveis na Bacia do Córrego Bandeira.  
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6.5. INFRAESTRUTURA 

6.5.1. Pavimentação  

Cerca de 24% das vias da Bacia não são pavimentadas, localizando nas 
porções de cotas mais elevadas próximas ao Lago do Rádio e das cabeceiras 
do Córrego Portinho Pache e Bandeira (Figura 69), nos Bairros Vilas Boas, 
Tiradentes e Rita Vieira, fator crítico que contribui com a produção de sedimentos 
carreados aos corpos hídricos nas áreas de cotas inferiores. 

6.5.2. Rede de Abastecimento de Água 

Conforme dados do Perfil Socioeconômico (2017), aproximadamente 99% 
do munícipio é contemplado pelo serviço de abastecimento de água, a Bacia em 
estudo tem cobertura satisfatória de aproximadamente 92% (Figura 70), cabe 
ressaltar que a parte da área da Bacia sem cobertura de água são em geral 
áreas sem urbanização ou adensamento populacional. 

6.5.3. Rede de Esgotamento Sanitário 

A Bacia é contemplada por aproximadamente 53% de cobertura de esgoto 
(Figura 71). A maior parcela sem cobertura está localizada nos bairros Vilas Boas 
e Tiradentes, onde há previsão de implantação da rede na 3ª etapa do Programa 
Sanear Morena III (2018-2019), além do bairro Rita Vieira, prevista para a 4ª 
etapa entre os anos de 2020 e 2021. Há uma estação elevatória de esgoto 
(EEE22) próxima ao Córrego Cabaça e todo o esgoto que é coletado na bacia é 
direcionado a Estação de Tratamento Los Angeles. 

6.5.4. Drenagem Pluvial 

A Bacia do Córrego Bandeira foi descrita na Carta de Drenagem em 1997 
como de grau de criticidade I, o qual é relacionado a problemas característicos 
como alagamentos, inundações e enchentes, sistema de microdrenagem 
insuficiente, bocas-de-lobo assoreadas e com localização e distribuição irregular.  

As intervenções orientadas a este grau de criticidade são relativas à obras 
e serviços de desassoreamento, limpeza, desobstrução, alargamento e 
aprofundamento de estruturas, implantação de microdrenagem e substituição de 
pontes e travessias. Além delas, são apresentadas recomendações gerais para 
projetos de parcelamentos prevendo ações como implantação de dissipadores 
de energia, revestimentos retentivos, calhas, canaletas ou interceptadores de 
fluxo em pontos críticos, cuidados específicos em trechos de declividade 
acentuada, entre outros. 

A rede de drenagem atual ainda é relativamente incipiente (Figura 72) e 
existem dificuldades, de maneira geral no Municipio, na atualização de seu 
cadastro de meados de 2008. É interessante que sejam fomentadas parcerias 
com as instituições de ensino para estudos de levantamento da rede atual, suas 
condições e simulações de cenários.  

O Relatório 2 do Plano Diretor de Drenagem Urbana apontou em 2008 o 
mapeamento dos locais críticos à ocorrência de cheias por meio de entrevistas 
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e por simulação hidráulica para um período de retorno de 10 anos. Na Bacia, as 
cheias apresentaram-se de ordem moderada, ou seja, não chegariam a oferecer 
riscos à vida excetuando-se aqueles associados à saúde (PMCG, 2008). 

A partir das entrevistas, foram descritos como pontos críticos a região da 
Lagoa Itatiaia, próximo ao encontro das Avenidas Três Barras e Adventista, e no 
cruzamento da Avenida Interlagos com a Rua Rio Bonito, próximo a confluência 
dos Córregos Bandeira e Portinho Pache (PMCG, 2008). Conforme dados mais 
recentes da Defesa Civil, ocorrem inundações também na Avenida Felinto Muller 
devido ao extravasamento do Lago do Amor. 

Na simulação hidráulica de 2008, o trecho entre a Rua Rita Vieria e Spipe 
Calarge apresentava a maior área de alagamento apesar ser descrito que a água 
não alcançava os bairros adjacentes, a partir da Spipe Calarge até o Lago do 
Amor, os excedentes chegariam a alcançar as ruas próximas (PMCG, 2008). É 
importante destacar que esse tipo de simulação deve ser atualizada 
considerando o atual grau de impermeabilização da Bacia e novos dados de 
precipitação. 

6.5.5. Resíduos Sólidos  

A Bacia do Córrego Bandeira é quase inteiramente (92%) contemplada 
pela coleta seletiva de resíduos sólidos, com frequência de duas vezes na 
semana (Figura 84), e inteiramente (100%) contemplada pela coleta de resíduos 
domiciliares, com frequência de três vezes na semana (Figura 85).  

Atualmente é atendida por um Local de Entrega Voluntária (LEV), 
localizado na Rua Diva Ferreira, sendo orientada, dentro do horizonte do Plano 
Municipal de Coleta Seletiva de Campo Grande, a implantação de mais quatro 
(Figura 74). Os LEVS são estruturas implantadas em pontos estratégicos e com 
um grande fluxo de pessoas para a entrega voluntária de resíduos domiciliares 
recicláveis secos, sua implementação deve ser apoiada por ações de educação 
ambiental e divulgação transformadoras e continuadas (PMCG, 2017). 

Além dos LEVs, o Plano orienta a implementação de uma rede de 
Ecopontos no Munícipio, estruturas públicas de acondicionamento temporário 
para o descarte de pequenos volumes de resíduos (até 1m³), que normalmente 
não são recolhidos na coleta regular, principalmente resíduos da construção civil 
ou volumosos, devendo ser estendido aos resíduos de logística reversa, de poda 
e resíduos recicláveis secos (PMCG, 2017). 

 Também é planejada, conforme adoção de critérios de priorização, a 
instalação progressiva de pelo menos um Ecoponto em cada bacia de captação 
de resíduos. A Bacia do Córrego Bandeira abrange parte de seis destas bacias 
(Figura 76) podendo futuramente ser atendida pelas respectivas estruturas. 

Apesar da alta porcentagem de cobertura de coleta de resíduos na Bacia, 
ainda são notados problemas com a disposição irregular destes (Figura 73), 
evidenciando a necessidade de programas e campanhas de educação ambiental 
contínuos e mais eficientes.  
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Figura 69: Pavimentação na Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 70: Cobertura de Água, Bacia do Córrego Bandeira.   
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Figura 71: Cobertura de Esgoto, Bacia do Córrego Bandeira. 
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Figura 72: Rede de Drenagem, Bacia do Córrego Bandeira.  
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Figura 73: Coleta seletiva na Bacia do Córrego Bandeira.  
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Figura 74: Coleta de resíduos domiciliares na Bacia do Córrego Bandeira.  
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Figura 75: Bacias de captação de resíduos presentes na Bacia Hidrográfica do Córrego Bandeira.   



 
 

120 
 

 
Figura 76: Disposição inadequada de resíduos na Bacia do Córrego Bandeira. 
Fonte: Campo Grande News, 2017.  

 

 
Figura 77: Disposição inadequada de resíduos no Lago do Amor – 2017. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da Bacia apresentar condições razoáveis quanto a coleta de 
resíduos e qualidade da água, seus recursos hídricos sofrem significativa 
degradação por poluição difusa, lançamento clandestino de efluentes e 
disposição inadequada de resíduos, verificados pela extrapolação dos limites 
expressos em legislação para os parâmetros indicadores destas ações.    

O parâmetro turbidez, indicador da presença de partículas sólidas em 
suspensão resultantes principalmente de processos erosivos, apresentou 
extrapolação frequente de limite apenas no ponto após o Lago do Amor, foi 
notado que trecho significativo do Córrego Bandeira não possui ponto de 
monitoramento desde 2010, o que dificulta a análise da variação deste parâmetro 
neste segmento, considerado crítico. 

Embora a poluição seja fator relevante na Bacia, o assoreamento é o 
problema de maior destaque, ocorrendo à uma taxa crescente e acelerada, 
responsável pela extinção do Lago do Rádio e redução de 37% da área do Lago 
do Amor em relação ao ano de 1968, conforme monitoramento realizado pela 
UFMS. Do total de área reduzida no Lago do Amor, 40% do processo se deu 
entre os anos de 2008 a 2014. 

A Bacia é composta em maioria por áreas praticamente planas, e com 
lençol freático relativamente próximo à superfície, fatores que contribuem para 
ocorrência de embaciamentos e deposição de partículas. Em adição, cerca de 
40% de sua área está sob unidades que apresentam alta susceptibilidade à 
erosão.  

O histórico da evolução das aprovações dos loteamentos na Bacia 
demonstra que mais de 50% delas ocorreram depois da criação do Lago (década 
de 70), seguindo um padrão de ocorrência predominantemete de jusante à 
montante, assim como o adensamento populacional, e que embora o 
desenvolvimento tenha ocorrido conforme as orientações das macrozonas do 
atual Plano Diretor, o padrão favorece a ocorrência de inundações mais 
frequentes.  

É notado que os loteamentos aprovados entre os anos de 2000 e 2016 
encontram-se nas proximidades anteriores ao extinto Lago do Rádio Clube e que 
os bairros mais impactados no período de aceleração do assoreamento do Lago 
do Amor foram Vilas Boas e Rita Vieira, indicando que o desenvolvimento nessas 
áreas pode ter contribuído significativamente no processo de assoreamento 
destes corpos hídricos assim como o índice de vias não pavimentadas nestes 
bairros. 

Adicionado a isto, visto que o Plano Diretor em sua versão revisada 
incentivará, embora controlado e com índices de permeabilidade aumentados, o 
adensamento desta Bacia, os eixos de adensamento se encontram nas 
proximidades das nascentes dos Córregos Bandeira e Portinho Pache e do 
entorno do Lago do Amor.  
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As análises da cobertura vegetal da Bacia demonstraram que 31,5% da 
área apresenta cobertura vegetal, embora apenas 12% seja densa. As APPs 
apresentam cobertura razoável embora haja supressão em alguns pontos. Foi 
observado que os bairros Parati, Rita Vieira e Tiradentes possuem as menores 
taxas de arborização. A inexistência do Plano de manejo da RPPN da UFMS 
também foi um dos fatores identificados que podem contribuir para a 
potencialização dos impactos ambientais em seu entorno imediato.  

Em relação a infraestrutura, a rede de drenagem atual ainda é 
relativamente incipiente e existem dificuldades, de maneira geral no Municipio, 
na atualização de seu cadastro. A Bacia é contemplada quase inteiramente pela 
rede de abastecimento de água e por cerca de 53% de cobertura de esgoto, 
havendo previsão de atendimento nas 3ª e 4ª etapas do Sanear Morena III para 
as parcelas não abrangidas. 

Em conclusão, o Diagnóstico elaborado com base nos dados levantados 
em literatura e na análise de imagens de satélite e informações 
georreferenciadas da Prefeitura apontou de maneira geral as características e 
condições da Bacia, proporcionando subsídio para as próximas etapas. 

 A etapa do Diagnóstico será sucedida pela elaboração de um Plano de 
Ação, contendo recomendações e medidas de mitigação aos problemas 
apontados nos estudos, a curto, médio e longo prazo. A terceira etapa consiste 
na execução do Plano de Ação, considerando a disponibilidade de provisão 
orçamentária e financeira de recursos municipais e a viabilidade de 
estabelecimento de parcerias. 
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