
Corpos d’água urbanos

Campo Grande é uma cidade localizada entre divisores de 
águas. Isso quer dizer que nossa morena está no limite entre duas
bacias hidrográficas. Mas, você sabe o que são bacias hidrográficas?

Figura 1. Mapa dos córregos do perímetro urbano de Campo Grande - MS.
Em destaque, encontro dos córregos Prosa e Segredo formando o Rio
Anhanduí. 

Como podemos ver na figura abaixo (Figura 1), o perímetro urbano
de Campo Grande é cortado por diversos córregos.

Dentre os córregos urbanos podemos
citar como principais: o Imbirussu; o
Lagoa; o Lageado; o Bandeira; 
o Prosa e o Segredo.

Inclusive, as águas dos córregos 
Prosa e Segredo quando se unem, na
altura do Horto Florestal, formam 
o Rio Anhanduí. Esse recebe ainda a 
contribuição das águas dos córregos 
Bandeira e Lageado.  

Podemos ainda encontrar dentro de nosso perímetro urbano 
dois  lagos e duas lagoas, são eles: Lago do Amor, Lago do Parque 
das Nações Indígenas, Lagoa Itatiaia e Lagoa da Cruz.

Você já visitou algum desses lugares? Sabe onde ficam os córregos
que falamos? Peça ajuda a um adulto e, com o auxílio de um mapa,
procure o córrego, lago ou lagoa mais próximo a você!

É um conjunto de terras por onde escoam as águas das
chuvas,  nascentes,  córregos,  r ios e outros  corpos 
d’água em direção a um rio principal. As bacias hidrográficas
em que nosso município se encontra são a do Rio Paraguai e a do 
Rio Paraná.
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Trilha da Lagoa Itatiaia

Agora que você já está craque quando o assunto são os corpos d’água
que encontramos em nossa Cidade, que tal ajudar a Detetive Maria 
e  seu amigo Pi ra ta  a  chegarem até a  Lagoa I ta t ia ia?

Corpos d’água urbanos

Você encontrou latas e 
garrafas no chão e teve
de levá-las até a lixeira
mais próxima.

Volte 2 Casas!

Você viu um casal de 
araras em uma árvore e
parou para admirar. 

F ique  uma  rodada 
sem jogar! 

Que calor! Maria decidiu
voltar na chiparia e
comprar  água  para
abastecer a térmica 
do tereré. 

Volte 7 casas!

Che
gad

a!

Hmm... cheiro de chipa
quentinha! Maria está
com fome e vocês 
pararam para lanchar. 

Fique uma rodada sem
jogar!

Chame um amigo para jogar junto com você e veja quem consegue 
chegar primeiro! Recorte e monte o dado para jogar.
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Trilha da Lagoa Itatiaia

Recorte e monte o dado para jogar!

Corpos d’água urbanos
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