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1 Introdução Geral
Esta dissertação tem por objeto os

impactos ambientais e sociais,

causados pela natureza e pela interv enção humana nos fundos de vales da
microbacia do Córrego Segredo em Campo Grande MS, - 2000 a 2010 – que
afetam as populações residentes nas ribei rinhas. Considera-os decorrentes da
urbanização nas margens, da drenagem do córrego e das transformações
antrópicas, com aumento em frequência e intensidade do desmatamento e da
ocupação regular e irregular.

A área de est

compreendida entre o início do Parque

udo delimita-se à área

Linear Presidente Jânio Quadros e a

rua Canaã. O local sofreu transformações

físicas no curso do córrego pela

intervenção municipal. Ali, foi inst alado o parque e ocorreu intensa ocupação
populacional do solo às suas margens.
Justifica-se este estudo, em termos gerais, pela relevância que têm os
recursos hídricos para a vida no planeta e pela poluição que podem acarretar;
em termos específicos, pelos problemas que procedem da intervenção humana
no córrego e nas suas margens, acarretando seguidas enchentes e inundações
de ruas e de casas. O córrego é muito po

luído, sendo possível verificar e m

muitos pontos a presença de esgoto e de despojos, como óleos, entulhos, lixo
e de animais mortos. A crescente urbani zação no município de Campo Grande
causou impactos ao local, exatam ente porque, existindo um
ambiental com fins de implant

planejamento

ar uma infraestrutura urbana, ele não f

adequado à necess ária preservação do córrego e à qualidade

oi

de v ida da

população de suas margens.
Usualmente, os estudos sobre

impactos ambientais abrangem uma

grande área de bacia hidrográfica, com

vistas a um a solução global. Neste

estudo, porém, optou-se por uma área re duzida de microbacia, na intenção de
aprofundar a questão ambiental e a questão

social e de captar as relações

sociais em meio à diversidade de idéias por parte da população moradora da
área determinada. Para isso, foram realizadas entrevistas com a população
residente às margens do córrego e demoradas observações in loco, acrescidas
de diálogo com os moradores. Além des

se procedimento, foram utilizad os

documentos oficiais, informações de jornais e revistas, livros de memórias,
mapas e fotografias. Os dados leva

ntados junto aos

residentes, nos
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documentos e no J ornal Correio do Estado, ainda de forma inicial, permitiram
obter informações suficientes para enunciar os objetivos da investigação.
O objetivo geral da pesquis a foi ana lisar os impac tos ambientais e
sociais nos fundos de vale da microbac ia do Córrego Segredo e os problem as
que causaram à populaç ão residente em

suas margens. Os objetivos

específicos foram:
a) descrever o ambiente natural

do córrego e as transformações

ocorridas com a inter venção oficial e com a ocupaç ão populacional no c urso
das águas e nas suas margens;
b) verificar os impactos ambientais e sociais do curso natural e do curs o
construído na microbacia do Segredo;
c) analisar os conceitos emitidos pela população ribeirinha afetada pelos
impactos ambientais e sociais resultantes da intervenção e ocupação.
O trabalho foi estruturado com um re ferencial teórico que apreende os
determinantes das transformações ambientais e sociais em áreas de fundos de
vales, em ambientes urbanos, no sentido de entender, a partir da literatura e da
fonte de dados coletados, as consequê

ncias sociais que r esultaram das

intervenções físicas ocorridas no corpo hídrico.
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2 Revisão de Literatura
Pesquisas semelhantes à proposta

aqui foram realizadas em

outros

ambientes de impactos em áreas urbanas. Dentre as investigações publicad as,
BOSCARDIN (2008) estudou a gestão das bacias hidr ográficas urbanas de
Curitiba. MARTINS (2007) visou o estudo e a viabilização de algumas técnic as
compensatórias estruturais na c idade de São José dos Campos, São Paulo,
mais

especificamente na bacia do

Ribeirão

dos Putin s.

TUCCI e

COLLISCHOW (2011) trataram a condutividade hidráulica nos cursos de águas
com intervenções de obras de

drenagem. FRIEDRICH (2007) abordou os

parques lineares como soluções sustentáveis para sítios urbanos. MACEDO
(2011) estudou a per cepção social no prog rama de restauração de cursos de
água urbanos em Belo Hori zonte. AMORIM (2003) desenvolv eu uma pesquisa
estruturada em tipologias que teve como obj etivo principal avaliar os impactos
provocados por diferentes ocupações antrópicas em áreas urbanas de fundos
de vales baseada em est udo bibliográfico e pesquis a sobre casos comumente
encontrados em cidades brasileiras.
Os diversos temas investigados pelos pesquisadores sobre os fundos de
vales ofereceram uma correta conc

eituação das questões ambientais e

proporcionaram a estruturação deste estudo, que teve o propósito de investigar
tanto os impactos ambientais quanto os

sociais ocasionados à população

ribeirinha do córrego Segredo, envolv endo aspectos de gestão e questões de
intervenção humana na área.
Segundo o IBGE (2000), o Brasil é um dos países mais ricos em água
doce, ou seja, 12% da existente no

mundo. Conforme a mesma fonte,

aproximadamente, 70% dos rios brasileiros estão contaminados. Do ponto de
vista de consumo, 20% da população brasileira (35 milhões) não têm acesso à
água potável; 40% da água de nossas torneiras não s ervem para beber, o que
atinge perto de 70 milhões de pessoas. Por último, 80% do esgoto coletado são
jogados “in natura” nos rios brasileiros. Em todos os casos, falta uma gestão de
recursos humanos urbanos, conforme re comenda o relatório da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Am

biente e Dese nvolvimento - CNUMAD

(1996). A Agenda 21 da Conferência re comendou adotar o pl anejamento e o
manejo integrado dos recursos hídricos.
12

2.1 Urbanização e drenagem urbana
O processo de urbanização tem-se in tensificado à medida que ocorre a
densidade, criando-se novas paisagens. Para BRAGA e CARVALHO (2000), a
urbanização cria não só novas paisagens, mas também

novos ecossistemas,

pois modifica todos os element os da paisagem: o s olo, a geo morfologia, a
vegetação, a fauna, a hidrografia, o ar e, até mesmo, o clima. As características
da urbanização brasileira ressaltam os autores, fazem com que e sse processo
se constitua, para além de um fator gerador de problemas ambientais, em um
problema ambiental em si.
Segundo POMPÊO (2000), a drenagem urbana já não é um assunto que
possa ser tratado exc lusivamente pela pr oblemática ambiental. Um olhar que
focaliza, por exemplo, o problema das

cheias urbanas há de exigir o

planejamento multissetorial, incluído, aqui, a questão social.
Para OLIVEIRA e M ACHADO (2005), o aumento da populaç ão e do
consumo continuará a alterar o meio ambiente intensificando sua degradação.
A qualidade ambiental tem impacto direto sobre toda a vida humana, mas afeta
particularmente os pobres, uma vez

que ocupam ár eas com pouca ou s em

nenhuma infraestrutura.
Segundo TUCCI (2000) apud Relatório Nacional de Gerenciamento de
Água no Brasil (2000), constata-se que

em muitas cidades brasileir as o

problema maior é a situação do esgoto

cloacal, não estando ainda em um

estágio preocupante de poluiç ão dos es gotos pluviais, porém, durante uma
cheia urbana, a carga pol uente do pluvial pode chegar até a 80% da carga do
esgoto doméstico. O processo de pol

uição, que ocorre principalmente na

macrodrenagem das cidades e no início do

período chuvoso, faz com que a

qualidade dos cursos de água seja ainda

mais deteriorada, em função da

presença do lixo, da produção de sedimentos e da lavagem das Ruas.
A Figura seguinte mostra como as

principais cargas de poluiç

ão

afluentes podem ser pontuais, tais como esgoto cloacal, pluv ial e efluente de
indústria e difusas

rurais e ur

banas distribuídas ao longo das bacias

hidrográficas.
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Figura 1. Ciclo das águas superficiais

, sua percolação e os impactos

provocados no ambiente de uma cidade.
Fonte: MOTA, 1981

A população de baixa renda nas cidades brasileiras tende a oc upar as
áreas de risco às margens dos c órregos gerando cons equências de impactos
ambientais e sociais negativos. Com is to reduz a qualidade de vida dos
cidadãos. As ocupações urbanas inadequadas, inicialmente, não são atendidas
pelos serviços públicos, até que sejam reassentadas em habitações
econômicas com condições de habitabili dade. O ambiente físico degradado,
também, afeta o ambiente social:
“A cidade não é somente uma construção hu mana; ela é uma
construção somada a todo um suporte que a prece deu –
Natureza – mais as a tividades humanas. Da interação entre
estas dimensões da
realidade produzem-se amb ientes
aprazíveis e com ótima s condições para o desenvolviment o da
vida do homem, porém, em grande parte, ambientes
desagradáveis, degradados e alt amente problemáticos são
também produzidos”. (MENDONÇA, 2004).
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Alguns
crescimento

autores, como FALCÃO
desordenado urbano no Br

et

al.

asil,

(2009),

concluem pelo

porque desconsidera as

características naturais do meio, muitas ve zes aliado à falta de infraestrutura,
fato que acarreta muitos reflexos negativos para a qualidade de vida em um
determinado sítio urbano, ger almente, uma área que te m influência direta nos
recursos hídricos e ao entorno dos

cursos de água. A rápida urbanização

substitui o ecossistema natural, segundo

o mesmo autor, surgindo sobre o

meio uma nova paisagem.
A urbanização crescente nos municí pios brasileiros ocasionou uma
intensa impermeabilização do s olo resultando em aumento do escoamento
superficial, o qual demanda, via de regra, instalações de obras de estruturas de
macro e micro drenagem como bocas

de lobo, meios-fios, sarjetas e

condutores de canaliz ações de águas pluv iais, canalizações de córregos em
galeria ou canal aberto, assim como t antas outras obras nesta área. Estas
estruturas implantadas resultaram em uma diminuição favorável na diminuição
do tempo entre a chuva e a chegada da

água precipitada nos sistemas, sem

que pudessem suportar a vazão excedente. Embora tais soluções apresent em
o benefício de eliminar quaisquer pontos de inundação na área de contribuição,
uma vez que a água escoa r apidamente para jusante, elas sobr ecarregam os
principais rios de uma

região que, muitas vezes, não suportam vazões

adicionais e provocam inundaç ões de grande vulto nas margens dos mesmos
(TRAVASSOS, 2004).
A obra de infraestrutura de microdrenagem tem como finalidade c aptar,
afastar e escoar as águas precipitadas nos terrenos e vias exis tentes através
de dutos para que atinjam o sistema de macrodrenagem, o qual se constitui por
sistemas naturais ou construídos, recebendo as águas de uma bacia de
drenagem e as leva para outra estrut ura de macrodrenagem a jusante – rios,
córregos, lagoas, represas – ou para o oceano (MARTINS, 1995).
2.2 Meio ambiente e legislação
A expressão meio ambiente, embora redundante, é usualmente utilizada
na literatura e no cotidiano das

pessoas. A palavra “ambiente” v em do latim

ambiens, genitivo ambientis, que rodeia e dentre seus significados mais usados
destaca-se “meio em que vivemos”.

O termo meio ambiente não deve ser
15

confundido com recursos naturais, pois, refere-se a um conjunto de agentes
físicos, químicos e biológicos interagi ndo com fatores soci ais de uma forma
direta ou indireta, imediata ou a longo pr

azo, sobre todos os seres vivos,

inclusive o ser humano. O recurso natural , por sua vez, aplica-se a todas as
matérias-primas, tanto aquelas

renováveis como não renováveis obtidas

diretamente da natureza e aproveitadas pelo ser humano (CARRARO, 2005).
Segundo ANTUNES (2004),
“Meio ambiente é um bem jurídico autônomo e unitário, que
não se co nfunde com os diversos bens
jurídicos que o
integram. Não é um simples somatório de flora e fauna
, de
recursos hídricos e recursos minerais. Resulta da supressão de
todos os componentes que, isoladamente, podem
ser
identificados, tais como florestas, animais, ar etc. Meio
ambiente é, portanto, u ma res communis omnium, uma co isa
comum de todos, que pode ser composta por bens
pertencentes ao domínio público
ou privada” (ANTUNES,
2004).

O sistema jurídico divide este te
particulares e públicos,

ma a partir de sua destinaç

sendo públicos

os bens

ão em

do domínio nacio

nal

pertencentes à União, Es tados e Municípios e particulares os outros que
pertencem às pessoas comuns. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo
225, estabelece que o meio ambiente s eja um bem público, ecologicamente
equilibrado e um bem de uso comum do povo, enquanto essencial à qualidade
de vida.
O primeiro Código F lorestal Brasileiro foi instituído pelo Dec

reto nº

23.793, de 23 de janeiro de 1934, re vogado posteriormente pela Lei 4.771 de
15 de setembro de 1965, que estabeleceu o Código Florestal até 25 de maio de
2012, limitou o uso da propriedade que de ve respeitar a vegetação na terra,
considerada bem de interesse comum a t odos os habitantes do Brasil. A partir
desta data, foi revogado pela Lei 12.

651 de 25 de maio de 2012, o q

ual

permanece, em seu artigo Artigo 4º, “as faixas marginais de qualquer curso de
àgua natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 30
m, para os cursos de água de menos de 10 (dez) metros da largura”.
O artigo 2º do mesmo código expõe

as florestas e demais formas de

vegetação natural, situadas ao longo dos rios ou de quaisquer cursos de água.
O Código Florestal dá opções ao município elaborar as leis de Uso e Ocupação
16

do Solo, o Plano Diretor de Rede de Drenagem

Urbana, a Car ta Geotécnica,

Lei Orgânica, a Lei de Po stura e demais documentos legais. De certa maneira,
abre opções para que cada município de
solo, clima e demais

acordo com sua localidade, tipo do

características geog ráficas, elabore as s uas melhores

soluções para o uso ordenado de ocupação e uso do solo.
A Lei federal nº 9.433/97, a partir

das recomendações e legislações,

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, prevendo a gestão

das águas nas bac ias hidrográficas.

Esta Lei preocupou-s e, também, com a ocupação e o uso do s olo nos vales
banhados pelos rios e riachos.
As orientações sobre o tema são amplas. A Agenda 21 (1992), no 1º
capítulo de Gestão de Recurs

os Naturais, estabelece cinco Estratégias e

Propostas de Ações, sendo que na 1ª Estrat égia se destacam a recuperação,
revitalização e a conservação de bacias hidrográficas e de seus recursos vivos.
Recomenda evitar ou at enuar a degradação de bac ias hidrográficas, propondo
o desenvolvimento de atividades in

tegradas de gestão sustentável dos

recursos naturais.
A maioria das capitais brasileir as adotou um modelo de urbanização
transformando o curso natural dos corpos hídricos em canais de concreto com
superfícies lisas, sej a por emparedam ento, por drenagem s ubterrânea em
canais fechados e, c om isso, aument ou a impermeablizaç ão do solo com a
implantação de ruas ou avenidas. As

áreas de várzeas

ou Áreas de

Preservação Permanente - APP são diminu ídas substancialmente acarretando
em problemas sociais que afetam a

população ribeirinha com aumento na

frequência de enchentes .
Na visão de FRIEDRICH (2007), as margens na realidade s
caracterizam como espaços residuais

e

da paisagem natural remanescente,

quando existente, e se enc ontram geralmente invadidas e degradadas p elo
modelo de urbanização adotado até hoje.
2.3 Parques Lineares
A intensificação da urbaniz

ação nos municípios brasileiros gerou

problemas também à gestão dos recursos hídricos relacionados às condições
17

de vida e aos hábitos socioculturais que vem sendo modificados pelo us o de
novas tecnologias efetivadas nos sítios urbanos e ocupação nas APP.
Para SERRES (1987) e SANT OS (1996) apud MENDONÇA (2004), “o
tempo da natureza é lento e o da soc

iedade, particularmente em sua fase

tecnológica torna-se rápido”. Destacam ainda:
“Nem todo fenômeno natural se pr ocessa de forma lenta e nem
toda dinâmica socia l se dá de forma rápida”. Ritmos lentos e
velozes são, sobretudo, condições relativ as do estado
momentâneo de cada fato ou f enômeno. Assim lentidão e
rapidez são observadas tanto na natureza quanto na sociedade,
Afinal os chamados eventos catastróficos da primeira ( natural
hazards), por exemplo, (um terremoto, uma chuva torrencial
concentrada, uma tempestade, et c), desenvolve-se de forma
muito rápida, ao mesmo tempo em que a parcela da sociedade
desprovida de tecnolog ia (a maioria da humanidade) vive à
mercê do tempo lento” (SERRES, 1987; SANTOS, 1993).

2.4 Bacia hidrográfica e microbacia
Faz-se necessário deixar concei tualmente claro o que entendemos por
bacia hidrográfica com suas subdiv isões, especificamente por microbacia,
espaço em que se apresentam as cont

radições e os conflitos entre

preservação e desenvolvimento.
Para BARRELA, (2001):
“a bacia hidrográfica é um conjunto de terras dr enado por um rio
e por seus afluentes, brotada nas regiões mais altas do relevo
por divisores de água, onde as águas das chuvas escoam
superficialmente formando os riachos e rios indo para as partes
mais baixas do terreno, ou infiltram no solo pa ra formação de
nascentes e do lençol freático. As cabeceiras são formada s por
riachos que brotam em terrenos íngremes das serr as e
montanhas e à medida que as
águas dos riachos descem,
juntam-se a outros riachos aumentando o volume e formand o os
primeiros rios que cont inuam seus trajetos re cebendo água de
outros afluentes, formando rios ma iores até de sembocarem no
oceano” (BARRELA, 2001).

CUNHA e GUERRA (2003) definem a bacia hidrográfica:
“Área da superfície terr estre drenada por um rio principa l e de
seus afluentes, sendo limitada pelos divisores de água. Elas são
compostas por microbacias e
diferentes ecossistemas. No
entanto, seus limites te rritoriais nem sempre coincidem co m as
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delimitações político-administrativas, de modo que uma mesma
bacia pode ser repartida por diferentes países, estrada
s ou
municípios” (CUNHA e GUERRA, 2003).

A microbacia hidrogr áfica, sob o ponto de vista de MARTIN (2000),
compreende uma área entre um fundo de

vale (rio, riacho, corrixo, sanga e

várzeas) e os espigões (divisores de água) que de limitam os pontos dos quais
toda a água das

chuvas escorre. Para ele, a área geogr

áfica de uma

microbacia situa-se entre 2000 e 3000 ha, compreendendo todos os elementos
físicos e os equipamentos de infraestrutura econômica e social existentes.
Para FREIAS e KERR (1996) apud BOTELHO (1999) a conceituação de
microbacia depende do objetivo do trabalho que se pretende realizar. Dessa
maneira, a microbacia deve abr anger uma área suficientemente grande, para
que se possam identificar as inter-relações ex
elementos do quadro socioambiental que

istentes entre os diversos

a caracteriza pequena ou grande,

num tamanho compatível com os recursos disponíveis.
BOTELHO (1999) ac rescenta que as definições são muito par ecidas,
inibindo a criação de um conceito específico para microbacia; assim, adota o
conceito de bacia hidrográfica para as microbacias.
O fundo de vale é o pont o mais baixo de um re levo acidentado por onde
escoam as águas das chuvas. Forma um a calha e rec ebe a água proveniente
de todo seu entorno e de calhas secundárias. São tipos de leito, de canal e de
drenagem, no qual cada uma dessas fisiogr afias possui uma dinâmica peculiar
das águas correntes que estão asso

ciadas a um a geometria hidráulica

específica, gerada pelos processos de erosão, transporte e deposição dos
sedimentos fluviais (GUERRA e CUNHA, 1995).
Atualmente, muitos desses canais são modificados pela ocupação do
homem sob a pavim entação das avenidas. Ocorre que nas épocas de forte
precipitação de chuv as, estas canal izações não conseguem dar suficiente
vazão de escoamento. Então, o que se

observa são os alagamentos nos

centros urbanos. O assunto remete ao planejamento e à gestão.
Numa perspectiva do planejament o e da gestão urbana, MARICATO
(2001) afirma que “as bacias e microbac

ias hidrográficas normalmente são

depositárias do esgoto e do li xo sólido, caracterizando-se intervenção humana
em seu curso”. A autora adota as

bacias como unidade de planejamento
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urbano ou de gestão, porque elas aind

a não sofreram as pressões dos

ambientalistas, o que julga uma imposição necessária.
Com relação à definição de fundos de vale, este estudo ancor

a-se em

CAMARGO (2005), o qual relata que fundo s de vales são topografias regulares
e irregulares nas quais se encontram os cursos de água.

Estes locais

aparecem dentro do meio ambiente como áreas de preservação da vida biótica,
aquática e florestal. Por isso as bacia

s hidrográficas devem s er favorecidas

com instrumentos adequados de gestão pelo administrador público c omo, por
exemplo, o Plano Diretor de Drenagem ur bana do município, pois fazem parte
de um planejamento que tem por finalidade gerenciar as atividades de uso e de
conservação dos recursos naturais e minimizar a ação de impactos ambientais
decorrentes da ação antrópica.
SANTOS (2004) explica que a bacia hidrográfica é como um sistema
natural bem delimitado no es

paço, composto por um conjunto de terras

topograficamente drenadas por um curs o de água e de seus afluentes, onde
interações, pelo menos físicas, são integradas e assim mais facilm

ente

interpretadas. Dessa forma, as bacias hidrográficas podem ser consideradas
unidades naturais de avalia ção do meio físico, pois
naturais e sociais. A ocupaç

integram os elementos

ão dessas áreas pelo homem

de maneira

desordenada resulta em impactos ambientais e sociais graves que vão desde a
degradação da qualidade de vida da população, doenças de veiculação hídr ica
consequências da im permeabilização do solo assim como erosão agressiva
nas margens result ando em assoreament o, alterações na topografia,
diminuição da biodiv ersidade, aumento de temperatur a local, aumento do
escoamento superficial ocasionando enc hentes e demais problemas como
entupimento nas bocas de lobo e galerias a céu aberto.
A bacia hidrográfica é um conjunto de

corpos hídricos cujos cursos s e

interligam. É um conjunto de terras banhadas por

um rio principal e s

eus

afluentes. A formação da bacia hidrográfica se dá das áreas mais altas para as
mais baixas. A água tende a

seguir por gr avidade da parte mais alta para a

parte baixa. O fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado por
onde escoam as águas das chuvas. Forma uma calha e rec

ebe a águ a

proveniente de todo seu ent orno e de calhas secu ndárias. São unidades do
meio físico e integram os elementos

naturais e s ociais. A ocupação des sas
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áreas pelo homem de maneira desordenada e a intervenção do serviço público,
especificamente em sistema de canalização, resulta em impactos ambientais e
sociais graves que vão des de a deg radação da qualidade de vida da
população, doenças de veiculação hídric a, erosão agressiva nas margens,
alterações na topografia, diminuição da impermeabilização do solo e aumento
da frequência de inundações e enchentes urbanas.
2.5 Impactos sociais
O IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), efetuado
em Atenas, apresentou um documento final , redigido por Le Cor busier (1933)
no qual traça diretriz e fórmulas para se rem aplicadas internacionalmente. A
Carta apresentou a cidade como um organism o vivo e mutável para atender às
necessidades do homem comum e pr opõe neste documento a separação de
áreas residenciais, de áreas verdes e de áreas comerciais. Cons iderou quatro
funções básicas a servir uma cida

de: habitação, trabalho, diversão e

circulação. Propunha, em termos sociais, que cada indivíduo tivesse acesso às
alegrias fundamentais, ao bem-estar do l ar e à beleza da cidade. Foi um
importante documento que preconizou o de senvolvimento do Plano Piloto do
município de Brasília/DF pelo arqui

teto Lúcio Costa que se baseou na

concepção de seus projetos
A definição sobre a ocupaç ão e o uso do s olo em fundos de vale devese relacionar com a c onceituação de meio antrópico, pois, a inc orporação da
natureza na vida da população é um fator que acarreta impactos sociais por
meio da ocupação urbana não planejada.
“O mosaico que se forma ocasiona a proliferação de favelas e
outras construções inadequadas e irregulares nas áreas
consideradas de risco: fundos de vales, áre as de várzeas
(APP) e de mais áreas de interesse ambiental de preservação
tanto da fauna, flora e bioma nativo. A falta deste planejamento
é característica muito marcante em países não desenvolvidos,
ou estágio de desenvolvimento co mplexo. Nestes países se
observa, principalmente, uma maior atenção do poder público
ao sucesso econômico e uma co nsiderável desatenção aos
aspectos da promoção social - das condiçõe s e qualidade de
vida da população” (MENDONÇA, 2004).
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Acrescenta MENDONÇA (2004), “ que a condição fundamental para que
um espaço público permaneça, é que ele as suma algum significado cultural ou
social. A criação de espaços rígidos

monofuncionais até proporcionam

a

existência de áreas livres, mas não lhes conferem significado urbano”.
2.6 Tipologias de uso e ocupação do solo em fundos de vale
Esta pesquisa utilizou a proposta desenvolvida por AMORIM (2003) para
avaliar os impactos provocados por diferentes ocupações antrópicas em áreas
urbanas de fundos de vale

s. O autor parte de es

tudo bibliográfico e de

pesquisas sobre cas os comumente encon trados em cidades brasileiras. As
ocupações inadequadas de áreas ger

am consequências de impactos

ambientais negativos para o meio urbano, t anto na superfície, como em nível
de subsolo, como erosão nas margens
hídrico, perda das matas nativas,

e assoreamento no leito do corpo

aumento na velocidade do escoamento

superficial gerando ocorrências mais fr equentes de enchentes e inundaçõe s,
devido às alterações nas característi cas hidrológicas naturais e à crescente
impermeabilização dessas áreas. Todos esses fatores acarretam em impactos
sociais, como a degradação da qualidade de vida da população em serviços de
atendimento público com deficiência s na c aptação de água adequada par a o
abastecimento, aumento dos custos

com tratamento de água e esgoto,

escassez de água tratada, doenças de veiculação hídrica etc.
AMORIM (2003) identificou três tipologias de ocupação de uso do solo.
A Tipologia n. 1 de uso e ocupação do

solo caracteriza-se pela intens a

apropriação urbana no fundo de vale, de stacando-se avenidas marginais ou
ruas,

geralmente asfaltadas, loteamen

tos/edificações

e assentamentos

informais. O pesquis ador observou o curso de água em duas situações
distintas: riacho não modificado, ou seja, na condição natural e, depois o curso
modificado por retificação, cana

lização ou tamponamento com intensa

impermeabilização do solo e, na maioria das vezes, a ausência d a mata ciliar.
Neste caso, ocorrem os maiores impactos negativos para o meio ambiente.
O Quadro 1 mostra, de acordo com a Tipologia n.1 de uso e ocupação
do solo, os impactos positivos e negativos nos meios geofísic o, biológico e
antrópico .
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Quadro 1. Tipologia n. 1 de uso e ocupação do solo.

Fonte: AMORIM, 2003.

Na Tipologia n. 2 de uso e oc

upação do solo dest acam-se as áreas

verdes (parques, bos ques, áreas de lazer, áreas esportivas, etc.), áreas de
hortifruticultura, áreas para eventos iti nerantes, áreas para retenção de ág ua,
entre outras. O curso de água ge ralmente permanece na situação natural, sem
modificações significativas, apesar de serem encontrados trechos de
retificação, canalização ou tamponam ento. Nesse caso, aparece menor
impermeabilização do que na Tipologia n. 1 de uso e ocupação do solo e maior
presença da mata ciliar

ou, em locais

recuperados, de v egetação de

reflorestamento.
Os impactos refletidos nestas áreas são em menor quantidade, sendo
que a vegetação ciliar às margens e as áreas de várzeas, que protegem o leito
menor do corpo hídrico, ainda permanecem em alguns casos.
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O Quadro 2 mostra, de acordo com a Tipologia n. 2 de uso e oc upação
do solo, os impactos positivos e negativos nos meios geofísic o, biológico e
antrópico.
Quadro 2. Tipologia n. 2 de uso e ocupação do solo

Fonte: AMORIM, 2003.

A Tipologia n. 3 de uso e ocupaç

ão do solo é pouco encontrada nas

cidades brasileiras. Caracteriza-se pela presença da mata ciliar pouco alter ada
ou pela mata reflorestada, ausência de impermeabilização no fundo de vale.
O Quadro 3 mostra, de acordo com a Tipologia n. 3 de uso e oc upação
do solo, os impactos positivos e negativos nos meios geofísic o, biológico e
antrópico em áreas que apresentam mata ciliar nativa pouco alterada.
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Quadro 3. Tipologia n. 3 de uso e ocupação do solo

Fonte: AMORIM, 2003
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IMPACTOS SOCIAIS NOS FUNDOS DE VALE DA MICROBACIA DO
CÓRREGO SEGREDO EM CAMPO GRANDE, MS (2000-2010)

Gisele Santos Estrella

Resumo
Este estudo tem por objeto os impacto s sociais, causados pela intervenç ão
humana nos fundos de vales da microbac ia do Córr ego Segredo em Campo
Grande MS, - 2000 a 2010 - que afetam
o meio ambiente e a população
ribeirinha às margens do córrego. Os
impactos sociais e ambientais são
decorrentes da urbanização nas ma rgens, da drenagem do c órrego e das
transformações antrópicas, com aumento em frequência e em intensidade do
desmatamento e da ocupação regular e irregular.
O local da pesquisa foi
delimitado à área urbana do curso
do córrego, porque, ali, s ofreu
transformações geofísicas, biológicas e antrópicas, pela intervenção municipal
e pela ocupação regular e irregular. As mudanças ocorreram com diferentes
tipos de canalizações executadas no córrego pela intervenção municipal, com a
instalação do Parque e com a intensa ocupação populacional do solo às suas
margens. Foram pesquisados os docu mentos oficiais, nos arquivos da
prefeitura, no Arquivo Histórico e no jo rnal Correio do Estado, e a produção de
dados primários foi realiz ada por ent revistas. Além destes dados, f oram
consultados a revista Arca n.14, livro s de memória, mapas e f otografias Os
objetivos específicos da pesquisa foram: descrever as transformações
ocorridas no córrego; verificar os impactos sociais e ambientais causado pela
intervenção humana; analisar os conceito s emitidos pela p opulação ribeirinha
afetada pelas transformações e pelos
impactos físicos e ambientais. A
investigação nesse espaço per mitiu oferecer uma descriç ão histórica das
relações sociais de uma população que s olicita das autoridades o mínimo para
ser cidadão. A intervenção centraliz ada do poder municipal e a ocupação
efetiva do espaço pela população c onstituíram-se problemas para o m eio
ambiente. A canalização, o em paredamento e o ta mponamento do córrego
propiciaram a especulação imobiliári a. A população às ma rgens do Segr edo
manteve um discurso de reivindic ações imediatas, de uma consciência
possível.
Palavras - Chave: Urbanizaç
Canalização de córrego.

ão; População Ribeirinha; Meio Ambient

e;

Abstract
This study's purpose is social impacts caused by human intervention in the
valley bottoms of the watershed of the stream Secret in Campo Grande MS, 2000-2010 - that affect the envir onment and the local popula tion on the banks
of the stream. The social and environ
mental impacts are the result of
urbanization on the banks of the str eam drainage and anthropogenic changes ,
with an increase in frequency and intensit y of deforestation and occupation
regular and irregular. The research site was bounded to the urban area of the
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course of the stream, because ther
e has been t ransformed geophysical,
biological and anthro pogenic, the municipal intervention and occupation by
regular and irregular. Changes occurred with different types of plumb
ing
performed by municipal intervention in th e stream, with the installation of t he
Park and the intense populat ion occupation soil on its banks. We searched t he
official documents in the archives of the city, at the Historic al Archive and Mail
newspaper in the stat e, and the production of prim ary data was c onducted by
interviews. Besides these data, we c onsulted the magazine Ark n.14, memory
books, maps and photographs. The spec ific objectives of the research wer e to
describe the changes in the stream; verify the social and environmental impacts
caused by human intervention; analyze concepts expressed by local population
affected by the changes and the physica l and environmental impacts. Research
in this area allowed to o ffer a historical overview of the soc ial relations of a
population that calls the
authorities the minimum to be a citizen.
The
intervention of centralized municipal power and effective occupation of space by
the population constituted problems for the environment. Channeling the walling
and buffering the stream l ed to the speculation. The population of the banks
kept a secret speech immediate demands of a possible consciousness.
Key words: Urbanization; Population
stream

riverfront; Environment; Channeling

1 Introdução
Este estudo tem por objeto os impa

ctos sociais, causados pela

intervenção humana nos fundos de vales da microbacia do Cór rego Segredo
em Campo Grande MS, - 2000 a 2010 -

que afetam o meio ambiente e a

população ribeirinha às margens do córrego. Os impactos sociais e ambientais
são decorrentes da urbanização nas ma rgens, da drenagem do córrego e das
transformações antrópicas, com aumento em frequência e em intensidade do
desmatamento e da ocupação regular e irregular.
delimitado à área compreendida entre o

O local da pesquisa foi

Parque Linear Pre sidente Jânio

Quadros e a rua Canaã, porque, ali, sofreu transformações físicas e antrópicas,
no curso do córrego e nas margens, pela intervenção municipal e pela
ocupação de residências.
Justifica-se este estudo pela relev ância que têm os r ecursos hídricos
para a v ida da população e, c onsequentemente, para a preservação das
diversas nascentes que formam o Córrego Segredo em diferentes localizaç ões
no município. Justifica-se, ainda, pel

as agressões ao meio ambiente que

resultaram da intervenção municipal par a conter as seguidas

enchentes e

inundações de ruas e de casas; e, por fi m, pela poluição que se verifica com a
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presença de esgoto e de despojos, óleos , entulhos, lixo e de animais mortos,
em vários locais do curso de água.
Usualmente, os estudos sobre im pactos sociais abrangem uma grande
área de bacia hidrográfica, com vistas

a uma solução global. Neste estudo,

porém, optou-se por uma área reduzida de micro

bacia, na intenção de

aprofundar a questão social imediata e de captar as relações sociais em meio à
diversidade de ideias e soluções , apresentadas por uma popula ção moradora
nessa área.
Os

objetivos específicos da pesquisa foram: descrever as

transformações físicas e antrópicas ocorridas no córr ego Segredo e nas s uas
margens; verificar os impactos sociais e ambientais causados pela intervenção
humana na área estudada; analisar os

conceitos emitidos pela população

ribeirinha afetada pelas transformações e pelos impactos físicos e ambientais.
2 Revisão de Literatura
Segundo o IBGE (2000), o Bras il é um dos países m ais ricos em água
doce,

contendo em seu território 12%

da

existente no mundo; e

aproximadamente, 70% de s eus rios tê m alguma c ontaminação. Do ponto de
vista de consumo, 20% da população brasileira, ou 35 milhões, não têm acesso
à água potável; 40% da água de nossas torneiras não servem para beber, o
que atinge perto de 70 milhões
humanos

urbanos,

de pess oas. Falta uma gestão de recursos

com planejamento e

recomenda a Agenda 21

manejo

integrado, conf orme

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD (1992).
Os diversos temas investigados pelos pesquisadores sobre os fundos de
vales, inundações, obras de c analização de riachos e córregos ofereceram
uma correta conceit uação das questões ambientais e proporcionaram a
estruturação deste estudo. Refere m-se à intensific ação do processo de
urbanização, criando-se novas paisagens urbanas e novos ecossistemas.
As obras públicas no e s

obre o córrego e além

de seu entorno

ocasionaram uma intensa impermeabiliza ção do solo, resultando em aumento
do escoamento superficial, o qual demanda instalações e obras, como: bocas
de lobo, meios-fios, sarjetas e condutores de canalizações de águas pluv iais, e
canalizações de córregos em galeria ou canal aberto (TRAVASSOS, 2004).
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FALCÃO et al. (2009) afirmam que o cr escimento desordenado urbano
desconsidera as características natur ais do meio. A rápida urbanizaçã

o

substitui o ecossistema natural por uma nova paisagem. No mapa a seguir temse a situação da cidade de Campo Grande, em 1953.

Figura 1. Perímetro urbano no município de Campo Grande em 1953.
Fonte: BUAINAIN, 2006.
Na figura 2, encontra-se a área ocupada, 60 anos após.

Figura 2. Perímetro urbano no município de Campo Grande em 2000.
Fonte: BUAINAIN, 2006.
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Segundo TUCCI (2000) apud Relatório Nacional de Gerenciamento de
Água no Brasil (2000), o

problema maior é o encaminhamento do esgoto

cloacal. Com presença do lixo, da produç ão de sedimentos e da lavagem das
ruas, a qualidade dos cursos de água fica deteriorada.
2.1 A Legislação Federal
A Constituição Feder al de 1988, em seu artigo 225, estabelece que o
meio ambiente seja um bem público, ec ologicamente equilibrado e um bem de
uso comum do povo, enquanto essencial à qualidade de vida. O Código
Florestal Brasileiro apoia-se na

Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, que

estabelece em seu ar tigo Artigo 4º: “As faixas marginais de qualquer curso de
àgua natural, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 30
m, para os cursos de água de menos de 10 (dez) metros da largura”. O artigo
2º, por sua vez, trata das florestas e
dos rios ou de cursos de água.
elaborar as leis de Uso e Oc

da vegetação natural, situadas ao longo

O Código Florestal dá opções

ao município

upação do Solo, o Plano Diretor de Rede de

Drenagem Urbana, a Carta Geotécnica,

Lei Orgânica, a Lei de Postura e

demais documentos legais. Abr e alternativas para o tipo do solo, o clima e
demais características geográficas da localidade.
A Lei federal nº 9.433/97, a parti

r das recomendaç ões internacionais,

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, prevendo a gestão

das águas nas bac ias hidrográficas.

Esta lei pr eocupou-se, também, com a ocupação e o uso do s olo nos vales
banhados pelos rios e riachos.
As orientações, que acompanharam

os financiamentos federais ,

instituíram um modelo de urbanização, transfo rmando o curso natural dos
corpos

hídricos em canais de concreto com superfíci

es

lisas,

por

emparedamento, tamponamento e drenagem subterrânea em canais fechados.
2.2 Bacia Hidrográfica e Microbacia
Faz-se necessário deixar conceit ualmente claro o que entendemos por
bacia hidrográfica e por microbacia

, espaço em que se apresentam as

contradições e os conflitos entre preservação e desenvolvimento.
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A microbacia hidrogr áfica, sob o ponto de vista de MARTIN (2000),
compreende uma área entre um fundo de va

le (rio, riacho, corixo, sanga e

várzeas) e os espigões (divisores de água) que de limitam os pontos dos quais
toda a água das chuvas escorre. Comp

reende os elementos físicos e os

equipamentos de infraestrutura econômica e social existentes.
Os fundos de vale, segundo Guerra e Cunha (1995), po

dem ser

entendidos sob o ponto de vi sta dos tipos de leito, de canal e de drenagem, no
qual cada uma dessas fisiografias possu i uma dinâ mica peculiar das águas
correntes. A figura 3 ilustra as

ocupações em fundos de vale que

comprometem a vegetação às margens de corpos hídricos em um sítio urbano.

Figura 3. Ocupações em fundo de vale e

o comprometimento na vegetaç ão

ciliar.
Fonte: TUCCI, 2007.
Atualmente, por meio de financiam entos federais, os cursos de água
são pavimentados, sendo sobrepostas ruas e avenid as. O assunto remete ao
planejamento e à gestão. Nesta perspectiva, MARICATO (2001) afirma que “as
bacias e m icrobacias hidrográficas normalmente são depositárias do esgoto e
do lixo sólido, caracterizando-se a intervenção humana em seu curso”.
A população de baixa renda nas cidades brasileiras ocupa as áreas de
risco nos fundos de vale s, gerando impact os ambientais e soc iais negativos:
“Em grande parte, ambientes desagra

dáveis, degradados e altamente

problemáticos são produzidos”. (MENDONÇA, 2004).
2.3 Tipologias de Ocupação e Uso do Solo em Fundos de Vale
Este estudo utilizou a proposta des envolvida por AMORIM (2003) para
avaliar os impactos provocados por ocupações antrópicas em fundos de vale. A
autora identificou três tipologias de

uso e ocupaç ão do s olo. A T ipologia 1

caracteriza-se pela intensa apropriação urbana no fundo de vale, destacando37

se

avenidas marginais ou ruas, ger

almente

asfaltadas, loteamentos,

edificações e assent amentos. A pesquis adora definiu a T ipologia 1, com o
curso de água em duas situações distinta s: riacho não modificado, ou seja, na
condição natural e, depois o curso modi ficado por retificação, canalização ou
tamponamento com intensa im permeabilização do s olo e, na maioria das
vezes, a ausência da mata ciliar. Nest a tipologia ocorrem os maiores impac tos
negativos para o meio ambiente. (AMORIM, 2003).
Na Tipologia 2 de us o e ocupaç ão do solo a autora destacou as áreas
verdes (parques, bosques, lazer , esportivas etc.), áreas de hortifruticultura e
áreas para retenção de água. O curs

o de água geralmente permanece na

situação natural, sem modificações significativas, apesar de serem encontrados
trechos

de retificação, canaliz

ação

ou tamponamento. Há menor

impermeabilização do que n a Tipologia 1 e maior presença da mata ciliar ou,
em locais recuperados, de vegetação de reflorestamento.
A Tipologia 3 de us o e ocupaç ão do s olo é pouc o encontrada nas
cidades brasileiras. Caracteriza-se pela presença da mata ciliar pouco alter ada
ou pela mata reflorestada, ausência de impermeabilização nos fundos de vale.
(AMORIM, 2003).
2.4 Aspectos Ambientais e Sociais
Os problemas ambientais têm sua gênese nas relações sociais. A busca
pelo lucro por parte do capital causa

os grandes descontroles da natureza:

“Trata-se de uma relação desar mônica, em que o homem a depreda, sempre
consumindo e destruindo”. (MARQUES, 2010).
O conceito de sustentabilidade liga-se ao econômico, social e ambiental.
Por isso, SOUZA (2009) afirma:.
“O desenvolvimento ambiental não pode ser dissociado das
questões sociais e econômicas. Mas para haver uma relação
de equilíbrio entre essas vertentes, é preciso intervenção do
Estado para conter o mercado, que de forma geral não
se
preocupa com os custos sociais e ambientais”.

A sustentabilidade social prevê “uma garantia de qualidade de

vida da

população, equidade na distribu ição de renda e de diminuição das diferenç as
sociais”, com a participação e or

ganização popular, aler tando-se que

sustentabilidade é “a obtenç ão plena de condições

sociais, econômicas e
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ambientais, que permitam uma conti

nuidade de cenários, recursos e

oportunidades para esta e para as próximas gerações ” (SACHS, 2008). Ela só
pode ocorrer quando as relações soc

iais o per mitirem. A definição de

desenvolvimento sustentável da Comissã o Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, constituída pela ONU em 1991, é a seguinte:
“Desenvolvimento
Sustentável é um processo de
transformação no qual a exploração de recursos, a direção dos
investimentos, a orientação do desenvolvimen to tecnológico e
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencia l
presente e futuro, a fim de atender as necessidades”.

As funções sociais do Estado dev

em ser exercidas em favor da

sustentabilidade e as segurar melhores co ndições de vida. Nes te sentido, a
população apropria-se dos bens materiai s e culturais que a humanidade já
produziu para poder instrumentalizar-se e participar nas atividades de melhoria
social. Isso significa que o desenvolv imento de conhecimentos, idéias, atitudes
e pautas permitam a incorpor

ação na v ida política e social, esferas que

requerem “participação ativa e responsável de todos os cidadãos considerados
por direito como iguais” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 20). Não se trata de anular
a desigualdade socioeconômica, mas sim, de atenuar seus efeitos, preparando
“cada indivíduo para lutar e se defender, nas melhores condições possíveis, no
cenário social” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.

24). Saviani fala em “criar as

condições ótimas de desenvolvi mento das novas gerações”. (SAVIANI, 1980, p.
51). As rela ções sociais são capit alistas, com a divisão das classes sociais e com
interesses opostos. Por isso, a superação das condições atuais “é possível pela

retomada vigorosa da luta c

ontra a seletividade, a discriminação, [...]

garantindo aos trabalhad ores o acesso ao conhecimento historicament

e

acumulado pelos homens.
3 Material e Métodos
A metodologia utilizada foram os
oficiais: Arquivos da Prefeitura, Arquivo

dados coletados em documentos
Histórico, jornal Correio do Est ado,

revista Arca n.14, livr os de memória, m apas e foto grafias. Os levantamentos
feitos em documentos incluíram o
Municipal e as seguintes peças técnic

Planejamento Sócio Am biental Urbano
as: Carta Geotécnica (1991), Plano

Diretor (1995 e 2006), Carta de Drenagem (1997), Lei do Ordenamento do Uso
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e Ocupação do solo (1998/2005), Sistema Municipal de Licenciamento e
Controle Ambiental – SILAM (1999), Proposta de Construção para a Agenda 21
(2001 a 2004), Plano Diretor do Sistema de Esgotamen to Sanitário de Campo
Grande (2008), Plano de Revit alização do Centro de Campo Grande (2010),
Projeto executivo do Complexo Segredo – SEOP/MS (2005).
A criação de fontes primárias foi feit a com entrevistas realizadas com a
população residente às margens do córrego; com demoradas observações

in

loco, acrescidas de diálogo com os mo radores; e po r depoimentos. Para o
entendimento da área física de estudo

empregou-se a metod ologia proposta

por AMORIM (2003), referente aos tipos de intervenções de c analizações do
corpo hídrico e às consequências no meio geofísico, biológico e antrópico.
4 Resultados e Discussão
O município de Campo Grande localiz
Estado de Mato Grosso do Sul.

a-se na porção centro sul do

Seu perímetro urbano abrange uma área de

8.093 km2 e abriga uma população de 786.797 habita ntes (IBGE, 2012). O solo
pertence ao bioma do tipo Cerrado. O

clima do município, segundo a

classificação de Köppen, situa-se na fa ixa de transição entre o subtipo (Cf a)
mesotérmico úmido sem estiagem, em que a temperatura do mês mais quent e
é superior a 22° C, tendo o mês
(Aw) tropical úmido,

mais seco de 30 mm de chuv a, e o subtip o

com estação chuv osa no v erão e seca no inv

erno

(GUARIROBAS, 2008).
A Carta Geotécnica par a a ocupação urbana de Campo Grande traz a
divisão da área municipal em cinco unidades homogêneas, entre elas

a do

Segredo, em função de sua for mação litológica, relevo, solos e geotécnica.
Identifica

os problemas exist

entes

ou esper ados

e apresenta as

recomendações de uso e ocupação do solo urbano em projetos do município. A
Carta descreve a área:
“A planta t opográfica da área ur bana mostra que acima das
cotas de 6 50 m, apresenta-se r elevo de colinas de
baixa
declividade e ausência de red
e de dren agem marcante.
Enquanto que, abaixo desta
cota, apresenta-se um r elevo
paralelo à rede de drenagem, adquirindo densidades
expressivas. Portanto, resultando em duas regiões distintas
litológica e pedologicamente: o basalto da Formação Serra Geral
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e arenitos da Formação Caiuá,
(CARTA GEOTÉCNICA, 1991).

nas cota s mais elevadas”

A área do município cobre o Sistema Aquífero Serra Geral num total de
40.000 km2, sendo que 61% da população do est ado de Mato Grosso do Sul.
Este é cortado por duas bacias : Bacia do Paraguai e Bacia do Paraná. A
cidade de Campo Grande encontra-se lo
predominantemente, na Bacia

calizada entre as duas bacias:

Hidrográfica do Rio Paraná; uma pequena

porção noroeste de seu território sit

ua-se na Bacia Hid rográfica do Rio

Paraguai, nos cursos dos córregos Mateira, Ceroula, Angico e Piraputanga.
A figura 4 mostra a hidr ografia na parte do estado em que se localiz

a

Campo Grande. Ali, se obt ém o posic ionamento do rio Anhandui, que recebe
as águas do Segredo, que é o “principal

formador da bacia do rio Anhandui;

com seus 21 quilômetros de extensão,

sai límpido e cristalino do parque”.

(CORREIO DO ESTADO, 2010).

Figura 4. Regiões Hidrográficas de parte do Estado de Mato Grosso do Sul.
Fonte: IBGE, 2012
O Córrego Segredo é aliment ado por diversas nascentes, dispersas por
alguns bairros, fazendo parte de uma das
Diretor de Campo Grande,

muitas regiões criadas pelo Plano

Lei Complem entar nº 5, de novembro de 1995

(MATO GROSSO DO SUL, 1995). É fo

rmado por 22 fontes que brotam no
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Parque Estadual Mata do Segr edo e rec ebe os afluentes Prosa, Vendas,
Maracaju e Cascudo. No curso, existem 4 estações de tratamento de água.
A figura 5 mostra o posic ionamento do Segredo, s ua nascente e os
afluentes, além de mostrar os bairros por onde passam suas águas.

Figura 5. Córrego Segredo, suas nascentes e seu afluente Córrego Prosa.
Fonte: PMCG, 2013
Segundo a Carta de Drenagem, (PMC

G, 2002), a rede hidr ográfica,

constituída por dez microbacias apresentam-se degradadas, com processos de
assoreamentos, solapamentos, insuficientes ao sistema de captação de águas
pluviais, contaminações por efluentes domésticos (PLANURB, 2007). E ntre
elas, as do Segredo, Prosa e Anhandui têm o maior índice de riscos para a
população.
No trecho que foi canalizado, ao ser criada a Avenida Heráclito Diniz de
Figueiredo, encontra-se o Parque Linear , inaugurado em setembro de 2011
com área de 38,1 hectares. Conta com 6, 3 km de pavimentação das avenidas
marginais e 4,5 quilômetros de ciclov ias, além de áreas de lazer e centro de
convivência. A apropriação da área, em termos de lazer, é freqüente por parte
da população, formando um iniciante coesão social, no sentido do escrito de
FRIEDRICH (2007), um “c onteúdo afetivo e coletivo que a sua paisa gem
representa dentro das cidades”.
O leito do Segredo, devido às

superfícies de vazão hídrica não serem

rugosas e sim lisas, em concreto, as águas correm em velocidade, causando
aumento na vazão de águas, como descreveram RAMOS

et al. (1999) em
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estudos sobre canaliz ações de r ios brasileiros. As inundações decorrem por
causa da execução inadequada das obras
4.1 As Tipologias Indicam os Impactos nos Meios Geofísico, Biológico e
Antrópico do Segredo.
Pode-se observar a distância entre
cidadania, quando os muní

o discurso político e a prática da

cipes não são conv

discussões, estratégias, planejamento e

idados a participar das

obras específicas de drenagem de

recursos hídricos, conforme está na lei:
”É direito de todos o meio ambiente equilibrado, cap az de
garantir a sadia qualidade de vida da pre sente e futuras
gerações, cabendo ao Poder Público Municipal e à socie dade
assegurar a efetividade desse direito” (LEI org ânica de Campo
Grande – Art. 133).

A centralização não possibilita encontrar meios corretos para decisõe s
acertadas. A figura 6 o demonstra:

Figura 6. Desmoronamento ocorrido na Avenida Presidente Ernesto Geisel.
Fonte: CORREIO DO ESTADO, 2011
A figura 6 destaca o desmoronamento ocorrido no dia 13 de janeiro de
2011, invadindo a faixa de rolamento

da esquerda da Avenida Presidente

Ernesto Geisel no s entido bairro/centro com intenso tráfego de carros em
ambas as margens. As obras de arte e as de pavimentação asfáltica
executadas pela municipalidade não aten

deram às normas técnicas e as
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previsões de pesquisadores, como TRAVASSOS (2004) sobre os resultados da
impermeabilização do solo. Uma delas, no caso da figura 6, foi o aumento d o
escoamento de superfície e a estrutura não suportou a vazão excedente.
O estudo da área revelou a pr

esença das tipologias empregadas por

AMORIM (2003) na microbacia do Có rrego Segredo em Campo Grande. A
figura 7 mostra a tipologia 1 de uso e ocupação do solo:

Figura 7. Tipologia 1 de uso e ocupação do solo.
Fonte: Arquivo da autora, 2012
A área, correspondente à Tipologia 1, tem canalização a céu aberto e
localiza-se na confluência das avenidas Presidente Ernesto Geisel e
Mascarenhas de Moraes. Ali, há tráfego

intenso em ambas as margens.

Apresenta impermeabilização do solo e ausência da mata ciliar para a proteção
do leito maior ou ár ea de várz ea nas margens. A maior parte do curso do
córrego corresponde à Tipologia 1, com grandes riscos para a população.
A figura 8 mostra o início do Par que Linear Presidente Jânio Quadros,
um exemplo da tipologi a 2. O curso de água está tamponado, mas ocorre
menor impermeabilização do solo que na tipologia 1 nas suas margens e maior
presença da mata ciliar preservada em alguns trechos do parque.
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Figura 8. Tipologia 2 de uso e ocupação do solo – Parque Linear
Fonte: Arquivo da autora, 2012
A figura 9 mostra uma vista interna do Parque Estadual Matas do
Segredo1, instituído como Sistema Nacio

nal de Unidade de Conservaç

ão

(SNUC). Pertence à Tipologia 3

Figura 9. Parte interna do Parque e uma das 22 nascentes.
FONTE: Arquivo da autora 2012; CORREIO DO ESTADO, 2010.
Pertence à Tipologia 3 de uso e ocupação do solo,

com mata ciliar

minimamente alterada e ausência de impermeabilização. Trata-se de uma área
protegida, com poucos riscos para a nat ureza e c om impactos positivos nos
meios geofísico e biológico.
4.2 As Entrevistas e os Depoimentos
1

O Parque Estadual Mata do Segredo foi criado pelo decreto Estadual nº.9.935 de 05 de junho
de 2000,com área de 177,58 hectares.Localizado na área urbana e abriga muitas nascentes do
Córrego Segredo (PALMA, 2004).
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As entrevistas foram realizadas com 4 mães de família, 2 pais e
mães juntos, 2 filhos maiore s, 1 pai e 1 solt eiro. Quanto à instrução escolar, 1
entrevistado está cursando o ensino superior; 3 possuem o Ensino Médio
incompleto; e os demais têm o Ensino Fu ndamental completo ou incompleto. A
profissão das pessoas entrevistadas corresponde a empregos informais, como
babá (1); diarista (4), mestre de obras

(1), cabeleireira (1), estudante (1),

guarda (1) e dona de casa (1). Sobre os rendimentos da família: 8
entrevistados ganham até 1 salário míni

mo; e 2 até 2 salários mínimos.

Percebe-se a razão da não permanência nos bairros valorizados.
As entrevistas possibilitaram sist

ematizar dados signific ativos. Os

membros das famílias partilharam diálogos com conteúdos suficientes para que
se pudessem tirar al gumas conclusões. Existem ali diferentes ocupações

de

família, vindas de div ersos lugares da cidade. A d istribuição de moradias das
famílias da amostra foi: 5 famílias moram na Rua Eva Maria de Jes

us

(localizada na Tipologia 2); 3 famílias na rua Teodomiro Serra (Tipologia 1); 1
na Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo ( Tipologia 2); e 1 na rua Ciro Nantes
da Silveira (Tipologia 2). A Tipologia 3 é área de preservação. Dos residentes
entrevistados, 2 moram na região há 20 anos; os demais são provenientes dos
bairros Jockey Clube (2), Monte Castelo (2), Cophamat (2), Vila Nasser (1) e
Coronel Antonino (1), bairros valorizados . As entrevistas afirmaram que, “lá no
bairro onde morava, tinha que pagar aluguel; aqui não, a moradia é própria. Lá
tudo é mais caro”. (E ntrevista 3) e o IP TU é de maior valor. Embora não tenha
ficado explícito na ent revista, a mudança de moradia obedeceu à especulação
imobiliária que espr emeu para fora os

moradores com menores posses.

Conforme GRAZIA e QUEIROZ (2001)

apud MENDONÇA (2004), no

comportamento especulativo do capital imob iliário, os pobres são muitas vezes
“impelidos a criar um a cidade ilegal nos interstícios da cidade legal, muitas
vezes aproveitando áreas públic as ociosas e/ou de preservação ambiental”.
MARICATO (2003) também se refere ao tema:
“É nas área s rejeitadas pelo merca do imobiliário privado e nas
áreas públicas situada s em regiões desvalorizadas,
que a
população trabalhadora pobre vai se instalar: b eira de córregos,
encostas dos morros, terrenos sujeitos a enchentes ou outros
tipos de riscos, regiões poluídas, ou... áreas de proteção
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ambiental (onde a vigência de legislação de pro teção e ausência
de fiscalização definem a desvalorização)” (MARICATO, 2001).

As entrevistadas 9 e 10, que moram há mais de 20 anos na região e
possuem o Ensino Fundamental completo, afirmaram que, antes da construção
da avenida que passa dentro do Parque, “a área estava coberta por mata; hoje
ainda tem um pouco”. Tem-se aqui a paisage m modificada, de Tipologia 3 para
2, com prejuízos para a naturez a e par a a população. Há presença de mata
ciliar preservada em alguns

trechos, o que impede que o solo seja

impermeabilizado. Revelam, ainda, que, c om a ab ertura da av enida, eles se
habituaram a conv iver com as v ias marginais em asfalto e com o tráfego dos
veículos. Junto com a avenida,

apareceram, também, os serviços urbanos

como coleta de lixo, meios de transporte coletivo, praças de lazer com locais de
uso múltiplo para reuniões e as associações de bairros.
Observou-se que, nos finais de sem ana, as famílias reúnem-se à beir a
do córrego na mata ciliar com cadeira
descanso.

É uma pequena amostr

s, redes e demai s utensílios para
a

de “benefícios ambientais

que

proporcionam à sociedade”. (FRIEDERICH, 2007).
As pessoas entrevistadas não demonstraram conhecimentos
legislação ambiental ou sobre áreas

sobre

de preservação permanente. Quando

indagadas sobre profissão e trabalho, mu itos reclamaram da deficiênc ia do
transporte urbano, confirmando que “nem

todas as linhas de ônibus são

atendidas, o que prej udica o trabal hador empregado e ao desempregado que
necessita procurar trabalho”. (Entrevist a 4). As pessoas que vendem salgados
ou doces, também manifestaram a dificuldade, como a depoente a seguir:
“Lá onde eu morava fazia salgado p ara vender, estou esperando
mudar de situação para construir u ma venda a qui na frent e da
minha casa que com este ponto de ônibus sempre tem gente e
nesta avenida não tem mercado. Aí faço salg ados para vender
como tem nos terminais por aí de ônibus”.

A mesma depoente registrou a falta de infraestrutura de equipamentos
urbanos, em relação ao ponto de ônibus,

reclamou que existe s omente uma

sinalização, feita com um pilar de madeira com a pintura descascada.
Como se percebe, os benefícios que per

mitem aos moradores viver

cotidianamente e que lhes elimina os obstáculos ao t ransporte e ao trabalho,
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são imediatamente reconhecidos . Não l hes passa na mente a forma mediata
de enxergar o entorno, contendo-se nos limites do imediatismo.
Cinco entrevistados (6, 7, 8, 9, 10) todos moradores da rua Eva Maria de
Jesus e arredores, com Ensino Fund

amental completo, Ensino Médio

incompleto e cursando a faculdade, par ticipam em organização comunitária.
Foram as pessoas que deram respostas s ociais mais efetivas n as entrevistas
sobre o local. Destac a-se a entrevist ada 10, presidente da associação loc al,
que afirma “sempre i ncentivar aos asso ciados a participarem dos divers os
cursos oferecidos pela associaç ão, assim como a participarem de eventos
festivos na igreja loc al”. Solicitada, ela ac entuou a importância da c ultura e
enumerou cursos oferecidos no espaço da associação: Gestão de Recursos
Humanos, Secretária e Rec epcionista, Culinária e Mú sica. Essa participaç ão,
por pequena que seja, demonstra a vida ativ a de uma comunidade e, no dizer
de MENDONÇA (2004), “a condição fundament al para que um espaço público
permaneça, é que ele assuma algum significado cultural ou social”.
Em relação ao número de filhos, computou-se o que as
entrevistadas garantiram existir: 90%

dos filhos frequentam

famílias
a escola. A

entrevistada 5 é uma mãe, cujos dois filh os em idades de 17 e 18 anos não
terminaram o ens ino médio e não querem frequentar a escola estadual local.
Ela fala da insistência que usou para os f ilhos continuar os estudos. A mesma
é moradora há 30 anos no bairro e m anifesta a preocupação ta mbém com o
filho menor: “Meu filho já começou o co legial, mas não acabou já disse a ele
várias vezes que sem estudo é difícil, imagine com ele para arrumar emprego e
ainda mais que tem a escola aqui na frente de casa”.
Na rua Ev a Maria de Jesus existe a Escola Estadual Antônio Delfino
Pereira, denominada a primeira Escola Quilombo Ur bana. No bairro, Vila São
Benedito, há uma igreja antiga com data de 1919, fundada por uma ex-escrava
de nome Eva Maria de Jesus. A Fundação Cultural Palmares concedeu em 26
de

abril de 2008 a Certidão de

Autodefinição

como

Comunidade

Remanescente de Q uilombos aos descendent es de Tia Eva. A igrejinha foi
tombada como parte do Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul.
Perguntadas, todas as 10 famílias responderam que há coleta s emanal
de lixo pela Prefeitur a Municipal. Quando perguntados sobre a temática do
meio ambiente, todos os entrevist

ados passaram a relem brar inúmeras
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situações do cotidiano da vida. Quatro das famílias referiram-se a vizinhos que
jogam o lixo no quintal alheio e, até, no córrego. No dizer da entrevistada 6: “Os
vizinhos aqui acham que só porque não te m cerca para separar os terrenos
pode jogar lixo no quintal dos outros, ac ho que a prefeitura tinha que multar,
isto fica só trazendo doença”. A moradora mais antiga declara: “Antes não tinha
nenhum destes problemas, todo mundo só f ala isso hoje em dia... isso aqui era
mata fechada e o acesso era só lá por cima... agora as pessoas chegam para
morar e começa a sujeira”.
As entrevistas 3, 5 e 7 informaram:

“Uma vez uma vaca foi morta no

pasto e foi jogada inteira dentro do córre go. Ficou ch eirando bastante tempo,
parece que ela não ia para frente“.

Trata-se de indignaç ão e consciência

ecológica imediatista, sem que houvesse medidas ju nto aos responsáveis. Os
relatos dessas famílias estão de acordo com o que TUCCI

apud Relatório

Nacional de Gerenciamento de Água no Brasil (2000) escreveu: “Nas cidades
brasileiras, as águas são deterioradas

em função da presen ça do lixo, da

produção de sedimentos e da lavagem das ruas”.
As 10 famílias lembraram-se de vários eventos em que as queimadas
tomaram proporções de risco. “Foram em maior número do que as inundações,
aqui”. Acrescentou: “Muitos fazem fogo no s fundos do lote e, muitas vez es, o
incêndio, mesmo pequeno, não é controlado”.
Durante as entrevistas, percebeu-se uma posição consciente de todos
os entrevistados quanto aos problemas do meio ambiente e a importância dos
recursos naturais, como o Córrego S egredo. A pos ição que tomam é correta,
mas de superfície, permanecendo no sens o comum e não se traduz por um
senso crítico. Os entrevistados conversa m sobre o que lhes aflige no seu dia a
dia: transporte urbano, lixo , falta de luz et c, mas, não chegam a formular uma
idéia de cidadania, atendo-se a alguns as

pectos da vida coletiva que são

atendidos ou não são atendidos. Não c hegam a pensar que eles têm o direito
de acesso aos bens materiais e culturais já disponíveis e q ue, apropriando-se
desses bens, poderão auxiliar muito mais nas reformas sociais. Esta seria um a
posição de cidadania. Algumas ent

revistas avançaram um pouco na

preocupação social e ambient al. Três famílias (2, 4 e 10) sugeriram a
realização de campanhas e programas

educativos pela escola pública local

junto à população, a fim de informá-la e a educar.
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As 10 famílias foram interrogadas s obre as medidas do poder públic o
municipal, destinadas a minimizar ou conter os impactos negativ os relativos às
enchentes e queimadas. Foram encontrados índices satisfatórios de respostas.
Elas conhecem as intervenções municipais, a canalização do Córrego Segredo
e acentuam a relevância do espaço cons

truído, principalmente, porque “as

coisas chegam até aqui”, referindo-se ao transporte, ao asfalto, à energia. Sete
famílias afirmaram que a Prefeitura

, mesmo realizando novas obras

necessárias, está ausente em algumas

necessidades da população. Duas

famílias, moradoras da rua Eva Maria de Jesus argumentaram que a prefeitura
deveria instalar postos de fiscalização permanente para controlar a limpeza e
segurança do parque, sugerindo que a administração deveria “vigiar e cuidar
da limpeza do córrego”; no entanto, não tomaram iniciativas concretas para que
isso se efetivasse.
Existe uma concordância entre as 10 famílias na questão de que as
obras promovidas de contenção das enchentes e canalização dos córregos são
“o melhor caminho adotado”. Algumas faze m referências a prefeitos anteriores
e a obras realizadas, mas, desconhecem os problemas delas resultantes, como
impermeabilização e outros saberes té cnicos. Estranharam um pouco a
pergunta sobre a participaç ão deles no qu e deveriam ser discussões abertas
dos poderes públicos com a s ociedade. Quando se referem à pavimentação
asfáltica, os depoimentos foram muit o semelhantes e todos disseram que a
paisagem urbana tem-se modificado muit o, após as intervenções feitas pelos
prefeitos nos anos anteriores. Três

famílias entrevistadas afirmam que “as

mudanças feitas nesta avenida foram mu ito boas para nós”, a despeito de que,
ali, a infraestrutura dos equipam

entos urbanos ainda não tenham sido

instalados, como os pontos de ônibus, calçadas e placas de sinalização.
Os depoimentos do profissional da engenh aria civil do serviço público
municipal e de um v ereador deram seus depoiment os sobre a gestão pública.
O vereador considerou o Parque Linear como a única saída para a preservação
dos recursos naturais e não esc apou ao discurso comum ao elogiar as obras
municipais. O servidor público, engenhei ro civil, caract erizou o parque como
sustentável porque preserva o meio ambiente e o lazer. Declarou:
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“A prefeitura tem que investir e m campanhas para q ue a
população saiba usar a dequadamente o Parque e conhece r as
áreas de risco como as margens do Córrego qu e são áreas de
preservação permanente tomando cuidado de proteger a mata
ciliar. Sabemos que as pessoas pa ssam a morar no local sem
ter a propriedade, mas com isso, temos que prestar assistência
a estas moradias qu e não aten dem às le gislações nesta
parcela do solo municipal e isto é um problema grande“.

Em síntese, o legislador municipal considera as intervenções no córrego
e nas suas margens como bem realizadas. Cabe à sociedade corresponder.
4.3 As Reportagens no Jornal Correio do Estado entre 2000 a 2013
Foram selecionados os conteúdos do jornal Correio do Estado sobre a
temática da região do Córrego Segredo,

com a finalidade de sistematizar as

ocorrências e os impactos ambientais e sociais causados no território de
estudo, entre 2000 e 2013. O levantamento detectou os eventos cobertos:
Entre os meses de janeiro de 2000 a janeiro de 2013 foram registradas
cento e oito reportagens relac

ionadas ao Córrego Segredo.

Destes, 40%

noticiaram ocorrências de enc hentes urbanas; 25% se referiram a mortes
humanas decorrentes dos acidentes dent ro do córrego; 15% das reportagens
relataram os impactos socioambientais; 10% referiram-se a reassentamento de
famílias, à construção de moradias habitac ionais e à invasão dos mutuários; e
10% apresentaram outros conteúdos,

como: limpeza do córrego (Programa

Córrego Limpo); remoção de árvore

octogenária às margens do córrego;

remoção de animais vivos (capivara); retirada de fugitivo de hospital na rede de
canalização; 2 incêndios dentro do parque em 2007 e 2011; falta de iluminaç ão
no Parque Linear; voçorocamento no córrego; poluição no córrego, mau cheiro,
quedas da placa de concreto nas margens (Correio do Estado, 2007 e 2010).
Dentre os problemas sociais mais

encontrados no jornal foram os

transtornos relacionados ao trânsito: des lizamentos de terra que interditaram
vias de cir culação, queda das placas dos paredões de concreto exec utados
nas laterais das margens do córrego, pontos de alagamentos e inundações que
provocaram lentidão e conges tionamento no trânsit o e eros ões a partir do
desmatamento da mata ciliar. Os acident es pessoais encontram-se registrados
no jornal como: quedas, escorregam
asfalto cedido na pista, animais e ár

entos, quedas de carros no córrego,
vores tombados. Todos ocasionar am
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interrupção do trânsito. Também os a ssuntos polêmicos foram apresenta dos,
como “reassentamento de famílias”, cons trução de “ moradias habitacionais” e
“invasão dos mutuários”,

informando, ainda, que “

cadastradas pela Empresa Municipal de

1,7 mil famílias, já

Habitação (Emha), terão de ser

removidas”. (CORREIO DO EST ADO, 2010). O jornal completa, tempos apó s:
“Já estão sendo atendidas 263 famílias com as moradias habit

acionais pelo

PAC do Segredo”. (CO RREIO DO ESTADO, 2011). O jornal dá destaque , em
14 de abril de 2010, ao gr upo de 32 famílias que invadiu o Residencia l Gabriel
Spipe Calarge – Gabura, cons truído pela Agência Municipal de Habitaç ão
(Emha) com a finalidade de abrigar famí lias removidas de áreas de risco na
região do Córrego Segredo. As 32 famí lias invadiram porque alegaram que,
provenientes das ár eas de risco, seus

nomes não estavam inscritos no

cadastro da agência (CORREIO DO ESTADO, 2010).
Estes assuntos, na opinião do jornal, são

resolvíveis pela gestão

municipal.
Conforme a reportagem de 14 de agosto de 2012, as trezentas e treze
famílias que viviam em situação de vul nerabilidade, às margens do córrego do
Segredo, receberão casas por meio de projeto do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2), com contrapartida da Prefeitura de Campo Grande
Uma das informações mais graves foi dada no mês de agosto de 2011.
O jornal registrou um incêndio que prejudicou a mata nativa do parque estadual
Mata do Segredo e várias espécies de an

imais, que viviam no local, foram

mortas. Outro aspecto: conforme o rela to da repor tagem em 28 de maio de
2012, no Córrego Segredo, entre o Jardi

m Novo e o Jardim Cerejeiras, foi

jogado entulhamento de lixo e restos de material de construção:
“Restos de material de construção que ameaçam um trecho com
mais de cem metros de leito assoreado, [...] A região do Segredo
classifica-se em classe especial e exige monitorame
nto da
qualidade da água e total controle sobre o lançamento de
esgotos”. (CORREIO DO ESTADO, 2012).

Os relatos do jornal apresentam-se como informações, sem uma
referência crítica, com exceção da crítica aos próprios moradores.
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Conclusão
Com as mudanças, sob a intervenç

ão oficial e sob a ocupação

populacional, alterou-se todo o s istema ambiental causando reflexos negativ os
na inter-relação com os meios geofísico, biológico e antrópico do Córrego
Segredo. A paisagem tornou-se outra.
Ao verificar os impactos sociais, esta investigaç

ão ofereceu uma

descrição histórica das relações sociai s de uma população que solicita das
autoridades o mínimo para ser cidadão

e indica maior participação dos

munícipes no Conselho das Cidades, a fim de estudar previamente as áreas de
Preservação Permanente, porque vê-se

intensa construção de prédios na

região do Segredo, sem os estudos e análises técnicas prévias.
A população ribeirinha, afetada pelos impactos da intervenção no curso
do córrego, expressou seus anseios e

expectativas, mesmo que eles não

tivessem alcançado o nível de pensamento crítico do que seja uma consciência
ecológica. Alguns interesses at endidos e alguns não atendidos perfazem a
totalidade de seu entendimento. O conceito de cidadão está longe de ser
apreendido pelos entrevistados. Pe

rmanecem naquilo que se denomina

“consciência possível”. O noticiário públic o também cai no s enso comum,
quando culpa os moradores e não as re lações socioeconômicas e quando s e
trata da distribuição dos bens públicos.
Apesar da preocupação ambiental, existente no Estatuto da Cidade e no
Plano Diretor, as práticas de intervenções concretizaram-se sem o auxílio dos
novos parâmetros de projetos em obras de arte, como drenagem dos co rpos
fluidos dos córregos. Prevaleceu um dist anciamento entre o estudo técnico e a
administração pública na condução de suas ações. As obras de drenagem, não
contemplaram as principais variávei s ambientais e s ociais na confecção de
seus projetos, como o estudo de impacto ambiental (EIA) e posterior Relatório
de impacto ambiental (RIMA), preservação nas margens da mata ciliar ao longo
de todo o Complexo Segredo. Grande parte da área já estava habitada, quando
a prefeitura instalou no loc al um par que linear como medida s ocioambiental e
cultural sustentável de uso e ocupação das áreas urbanas de fundos de vales.
Mesmo tardiamente, a inic

iativa pública estabelec eu ali uma Área de

Preservação Permanente – APP, caract erizando-se como área impedida para
construções nas margens do córrego.
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A intervenção centralizada do poder municipal e a oc upação efetiva do
espaço pela população constituíram a si ngularidade dessa investigação. Os
aspectos

universais

apresentaram-se,

financiamentos do governo federal vêm

quando s e

constatou que os

prontos junto com os programas. A

canalização, o emparedamento e o tamponam ento tornaram-se soluções para
todas as cidades bras ileiras, porque o fi nanciamento do governo federal veio
acompanhado com projeto acabado, ca bendo ao município fazer pequenas
adequações locais. As imobiliárias em s ua especulação obrigaram a saída de
populações de lugares valorizados e foram locados nas ribanceiras do córrego.
Está de acordo com o movimento do capital.
A investigação nesse espaço per mitiu oferecer uma descrição histórica
das relações sociais de uma população que solicita das autoridades o mínimo
para ser cidadão. Se as respostas por

parte da administração públic a e da

população que ali reside não forem dadas, criar-se-ão novas paisagens
urbanas e novos ecossistemas.
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