
351

A espacialização dos azards climáticos no urbano do prelúdio 
do pantanal sul-mato-grossense - Brasil

Vicentina Socorro da Anunciação
Geografia, UFMS/CPAQ
vique56@hotmail.com

Jaime Ferreira da Silva
Geografia UFMS/CPAQ
jaimeferreirageo@bol.com.br

Elvira Fátima de Lima Fernandes
Geografia UFMS/CPAQ
coronelelvira@ig.com.br

Resumo:

O canal fluvial do rio Aquidauana comanda uma bacia hidrográfica de significativa 
importância no contexto da sub-bacia do rio Miranda, tributário do rio Paraguai no Mato 
Grosso do Sul. Seu alto curso é alimentado por diversos tributários desde os chapadões de São 
Gabriel do Oeste, centro norte de Mato Grosso do Sul, e em direção a terras dos municípios de 
Corguinho, Rochedo, Terenos e Dois Irmãos do Buriti. Aproximadamente, a jusante da cidade 
Aquidauana, inicia-se um comportamento típico de planície, enveredando-se pelo seu baixo 
curso dentro das terras dos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda, quando então 
transfere suas águas para o canal do rio Miranda, porém a repercussão dos eventos climáticos 
extremos materializam-se, com maior intensidade, na cidade de Aquidauana-MS. Banhada 
pelo rio de mesmo nome, deu início ao seu processo de desenvolvimento urbano às suas 
margens, ocupadas até os dias atuais por parte da população. A expansão territorial urbana 
provocou significativas modificações na paisagem natural evidenciando muitos problemas 
socioambientais na atualidade, como as enchentes e inundações. Foram realizados trabalhos 
cartográficos, levantamento de dados e análise dos elementos climáticos na área de estudo, 
além de visitas a campo nos locais sujeitos a inundações durante o período chuvoso. Os 
resultados desta pesquisa apontam que o aumento das inundações está relacionado ao 
processo de urbanização aliado à ineficácia do planejamento urbano, a impermeabilizações do 
solo, o sistema de drenagem deficitário, a ocupação desordenada das margens do rio e o 
aumento do nível do rio Aquidauana desencadeado pelas chuvas sazonais.

Palavras chave: Inundação. Risco ambiental. Precipitação. Planejamento. Urbanização.

Abstrat:

The spatial distribution of azards climate in urban of prelude of Pantanal South -Mato- 
Grossense – Brazil

The river channel of the Aquidauna river commands a catchment of significant 
importance in the context of sub-basin of the Miranda river, a tributary of the Paraguay River 
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in Mato Grosso do Sul . Its upper course is fed by several tributaries from the plains of São 
Gabriel do Oeste center- north of Mato Grosso do Sul and into the lands of the municipalities 
of Corguinho, Rochedo, Terenos and Dois Irmãos do Buriti. Approximately downstream 
Aquidauna, began a typical behavior of plain, embarking by its lower course within the 
grounds of the municipalities of Aquidauna, Anastacio and Miranda, when then transfers its 
waters to the river channel Miranda, but the impact of extreme weather events materialize, 
with greater intensity, in the city of Aquidauna-MS. Bathed by the river of the same name, 
began its process of urban development along its banks, occupied to the present day by the 
population. The urban territorial expansion led to significant changes in the natural landscape 
showing many environmental problems today, such as floods and floods. Cartographic works 
were performed, data collection and analysis of climatic elements in the study area, as well 
as field visits in places subject to flooding during the rainy season. These results indicate that 
the increased flooding is related to the process of urbanization coupled with the ineffectiveness 
of urban planning, the waterproofing of the soil, the drainage system deficit, disorderly 
occupation of the river and the river level rise triggered by Aquidauna seasonal rains.

Key words: Flooding. Environmental risk. Rainfall. Planning. Urbanization.
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Introdução

A bacia do rio Aquidauana de acordo com HUCDB (2004), abrange uma área de 21.000Km2 
e envolve 13 municípios no Estado de Mato Grosso do Sul. O alto curso é alimentado por diversos 
tributários desde os chapadões de São Gabriel do Oeste, centro norte de Mato Grosso do Sul, 
e em direção a terras dos municípios de Corguinho, Rochedo, Terenos e Dois Irmãos do Buriti. 
Aproximadamente, a jusante da sede do município de Aquidauana inicia-se um comportamento 
típico de planície, enveredando-se pelo seu baixo curso dentro das terras dos municípios de 
Aquidauana, Anastácio e Miranda quando, então, transfere suas águas para o canal do rio 
Miranda, conforme Figura 1.

O espaço delimitado pode ser considerado polo de desenvolvimento, constituindo-se 
em importante segmento do poder público e gestão ambiental e de recursos hídricos numa 
unidade de planejamento. Destaca-se no contexto nacional e no Estado de Mato Grosso do Sul 
por apresentar três importantes unidades fisiográficas: o Planalto Maracaju-Campo Grande, 
a Depressão Pantaneira e a Planície do Pantanal Sul-Mato-Grossense, abrangendo parte dos 
biomas Cerrado e Pantanal.

Pode-se inferir que nos últimos 40 anos, tais municípios vêm passando por um processo 
de transformação articulado com o momento histórico do modo de produção capitalista a nível 

Figura 1
Rio Aquidauana desaguando no rio Miranda 
Fonte: DSG, 1964-1966
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mundial que se reestrutura mediante uma nova divisão do trabalho, valorização do espaço 
local e, neste contexto, redefine a produção e a função do espaço, consolidando-se numa 
região especializada no agronegócio, na produção de carne bovina, juntamente com a atividade 
turística, adequando-se aos novos padrões de competitividade do mundo globalizado, o que 
gradativamente tem contribuído para o avanço da vulnerabilidade ambiental na região, e a 
maior repercussão socioespacial dos eventos, sobretudo os decorrentes do extremo climático 
se processa no espaço urbano da cidade de Aquidauana.

O presente excerto aborda consideração acerca das características geoambientais do rio 
Aquidauana; ressalta alguns meandros na produção do espaço urbano da cidade de Aquidauana; 
enfatiza aspectos dos espaços vulneráveis aos eventos climáticos extremos na cidade de 
Aquidauana-MS.

1. O Rio Aquidauana

“Se há rio formoso no mundo é o rio Aquidauana.

Cortando parte do distrito mais meridional de Mato Grosso e con-fluente do Miranda, que conserva 

ainda o apelido guaicuru de Mbotety e fora pelos portugueses batizado Mondego – tão belo lhes 

parecera à saudosa mente – nasce o Aquidauana de vertentes afastadas da grande serra de Maracaju 

ou Amambaí.” (Taunay, 1921: 7).

O rio Aquidauana nasce no altiplano da serra de Maracaju, precisamente no município de 
São Gabriel do Oeste. Sua mais alta cabeceira é o córrego Água Limpa, recebendo ao longo de 
seu percurso tributários até a sua confluência com o Rio Miranda.

Da última corredeira, logo a jusante da ponte Roldão Carlos de Oliveira (ponte velha) 
mais precisamente na confluência do córrego João Dias, o rio Aquidauana penetra na planície 
do pantanal sul-mato-grossense. Aí suas águas límpidas e mansas banham as cidades irmãs 
Anastácio e Aquidauana. Em seu leito sinuoso, desliza suavemente serpenteando entre as 
matas de suas margens e penetra pela planura do pantanal. Daí, o rio direciona no rumo norte 
noroeste (NNW) até o Retiro Itacaru, e deste, segue ao rumo WNW até a foz do Rio Vermelho; 
daí segue ao rumo sudoeste até encontrar o rio Miranda. 

Neste trajeto, o rio possui um arranjo de drenagem do tipo meandrante, onde apresenta 
voltas que, rompidas, são abandonadas originando grandes baias, em formato de círculos, às 
vezes com leito lineares que são verdadeiro berçário para a reprodução de animais e plantas 
aquáticas. O rio Aquidauana, à medida que adentra na planície pantaneira, avoluma-se com 
a tributação das águas dos córregos Buriti, Eugênio, Ingá à margem direita e Acôgo, Vazante 
Grande, Agachi, da margem esquerda.

Em ambas as margens destacam-se enormes lagoas (baias), algumas bem conhecidas pelos 
afeiçoados da pesca, nela há uma riqueza de faunística, em suas bordas marginais são cobertas por 
uma vegetação predominante de mata ciliar com espécies típicas dos gêneros Alchomea (gurupiá), 
Celtis (sarâ), ingá e Anadenanthera (angico-branco) (SanToS et al., 2012). As baias mais conhecidas 
são Baias do Acôgo, Baiazinha, na margem esquerda e na margem direita, Bahia do Jacaré, Baia 
Grande. É interessante destacar que nos estornos dessas grandes massas de água aprisionada se 
encontra uma área de transição constituída de uma fisionomia florística de cerradão.
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Seus diques marginais, construídos pela deposição de materiais arrastados, basicamente 
areia, formam ribanceira íngreme e escavada pela força das águas oriundas das chuvas 
torrenciais de verão, onde povoam milhares de espécies de vegetações. Todavia, duas espécies 
destacam-se, uma árvore do gênero Celtis (sarã) e uma espécie de gramíneo gênero Guadua 
Kunth, denominada (taquaruçu). Tais vegetações ciliares protegem e favorecem uma situação 
estática contra o desbarrancamento. Além disso, essa vegetação abundante evidencia uma 
característica peculiar das margens do rio Aquidauana.

O taquaruçu ocorre próximo aos cursos de água, nas matas de galeria, tendo uma 
adaptação a curtos períodos de inundação e não é encontrado em outras fitofisionomias (CaSTro 
e Silva et al., 2006).

Segundo TómaS et al. (2013: 5), em trabalho de pesquisa realizado no trecho descrito, 
que a partir dos 15 quilómetros a jusante do Porto Ciríaco, as margens do rio Aquidauana, 
“[...] quase não há barrancos expostos, e os existentes quase nunca chegam a 1 m de altura. 
Em grande extensão, a água ainda cobria o dique aluvial durante o levantamento de tocas. Tal 
aspecto é mais marcante no trecho em que o rio atravessa a borda Sul do brejo do rio Negro. 
A vegetação é marcada por buritizais (Mauritia flexuos) e extensas formações de vegetação 
paludícola. As matas ciliares ocorrem em pequenas manchas isoladas” (TómaS et al. 2013: 5). 
“Rola por sobre um leito de alvíssimas areias ou rochas de grés vermelho, trabalhadas nas 
margens tão singularmente pelo constante perpassar das águas, que parecem todas aquelas 
linhas, desenhos, gregas e arabescos terem sido traçados, em horas de capricho, por algum 
ciclópeo e misterioso escultor, que não sabia como desperdiçar o tempo” (Taunay, 1921: 8).

Ao adentrar a cidade, o rio Aquidauana, que leva o mesmo da cidade, já deixou o planalto, 
mas ainda não alcançou as terras baixas. Com 286 quilômetros desde a nascente na Serra de 
Maracaju-Campo Grande até a área urbana da cidade de Aquidauana, segundo Brasil (1974), 
suporta as águas procedentes dos seus principais afluentes, Rio Cachoeirão, Rio Taquaruçu e 
Rio Dois Irmãos (braço esquerdo e direito), e ainda recebe as águas do Ribeirão Corguinho, Rio 
Salobra, Vermelho e Jatobá, e dos Córregos Carrapato, São João, Salobra, Canastrão, Ceroula 
e Guanandy (Cartas Topográficas do DSG, 1964-1966).

Estes afluentes transportam as águas provenientes das precipitações ocorridas sobre 
as sub-bacias hidrográficas do Rio Aquidauana com destino à região do Pantanal. Porém, ao 
adentrar a área urbana sede do município, a seção transversal do canal, além de sofrer uma 
significativa redução, recebe o volume de água superficial dos córregos Guanandy, Sangradouro 
da Lagoa Comprida e João Dias, oriundo das descargas pluviais que, por efeito da gravidade, se 
desloca dos pontos mais altos da cidade em direção ao rio Aquidauana e desencadeia um quadro 
da problemática socioambiental para a cidade representado, principalmente, nos aspectos do 
extremo climático, uma vez que a expansão urbana se deu em áreas ribeirinhas com baixa 
altimetria, gradativamente intensificada, contribuindo para o aumento da vulnerabilidade 
socioespacial.

1.1. Aspectos geoambientais

O Pantanal consolida-se como a maior planície contínua de inundação no Brasil detendo 
uma superfície “138.183 km²”, “sendo sete municípios no Estado de Mato Grosso, ocupando 
35,36% da área do Pantanal, e nove municípios no Estado de Mato Grosso do Sul, ocupando 
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64,64% da área” (Silva e abdon, 1998: 1703). Encontra-se situado em “Região constituída por 
uma extensa superfície de acumulação, de topografia bastante plana, oscilando entre 80m 
e 150m[...]” (SEMAC, 2011: 222), inserido na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP). Com 
ecossistema único, possui inúmeras espécies de animais, muitos deles ameaçados de extinção. 

Localizado na região Centro-Oeste do Brasil, o Estado do Mato Grosso do Sul, conforme 
Figura 2, destaca-se pela região de planalto onde se localizam as principais cabeceiras 
hidrográficas, e a planície sujeita a áreas de inundação, que se caracteriza pelo baixo índice 
de declividade, de 1 a 3 cm/km do norte para o sul e de 3 a 15 cm/km, de leste para oeste 
(Brasil, 1974). Portanto, os rios, quando chegam nesta região, possuem baixa capacidade de 
transporte de água, e possibilitam que o fluxo extravase com grande frequência para o leito 
maior (PCBAP, 1997).

Figura 2
Cidade de Aquidauana localizada no início da planície pantaneira.
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A Geomorfologia do município de Aquidauana caracteriza-se pela região dos Planaltos da 
Borda Ocidental da Bacia do Paraná, região da Depressão do Alto Paraguai, e região do Pantanal 
Mato-Grossense, conforme Figura 2.

Com relação às características climáticas regional de Aquidauana-MS, Sant`Anna Neto 
(1989) ressalta que apresenta períodos sazonais definidos pelo inverno seco e verão chuvoso 
e atuação das massas de ar Equatorial Continental (Ec), Tropical Continental (Tc), Tropical 
Atlântica (Ta) e Polar Atlântica (Pa). A fisionomia de tropicalidade da área é evidenciada no 
ciclo sazonal da distribuição das temperaturas que se resume em duas estações bem definidas. 
A primeira de abril a setembro em que as temperaturas médias variam entre 20,71 °C e 24,54 
°C, e a segunda de outubro a março em que as temperaturas médias oscilam entre 25,87 °C e 
29,98 °C, mantendo-se dentro dos padrões de amplitudes modestas, características das regiões 
intertropicais.

A precipitação pluviométrica apresenta grande variabilidade, sendo que o maior volume 
desse elemento resulta de processos de meso e macro escala, principalmente de invasões da 
frente Polar Atlântica, pois a localização da cidade propicia ser um campo de alternância entre 
sistemas tropicais e polares. A sazonalidade das chuvas na região mostra maior concentração de 
precipitação acumulada nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março que representam 
o verão, podendo chegar a 49,2 % da precipitação média anual. O período com os maiores 
índices de precipitações pluviométricas se relaciona à primavera-verão, onde as temperaturas 
estão mais elevadas ultrapassando a marca dos 30 °C nos meses de fevereiro, março, outubro 
e dezembro.

Associada a tais fatores, ocorre também a zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 
que pode ser identificada como densa nebulosidade com orientação Noroeste/Sudeste, a qual 
se estende no Brasil desde o sul da Amazônia até a região central do Atlântico Sul e influencia 
na posição geográfica de Mato Grosso do Sul, provoca os extremos climáticos observáveis 
particularmente nas ocorrências de chuva em excesso e que, somada a uma inadequada 
estrutura de uso e ocupação do espaço, se converte em materialização de desastres.

Quando se iniciou o processo de urbanização na cidade de Aquidauana em 1892, não havia 
registros relacionados ao excepcionalismo climático, uma vez que o índice de crescimento 
populacional se apresentava reduzido. Eram instalados em áreas vulneráveis, porém a densidade 
de uso e ocupação do espaço apresentava suporte de carga.

Com a intensificação dos aspectos de urbanização, os agravantes de enchentes, ala-
gamentos e inundação na cidade têm-se manifestado com maior frequência, sobretudo inerentes 
a período sazonal de maior precipitação, ocasião em que a população residente no espaço mais 
próximo ao rio se sente apreensiva quanto ao risco de inundações. 

2. Origem e evolução da cidade de Aquidauana

Historicamente o início do povoamento de Aquidauana data de 15 de agosto de 1892 
conforme neveS (2007), mas historiadores garantem que os primeiros colonizadores da região 
teriam sido os espanhóis, por volta do século XVI. Visconde de Taunay, de 1866 a 1867, passou 
pelo local, juntamente com a Coluna que saiu do Rio de Janeiro com o intuito de participar 
da Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870). “Aos 15 dias do mês de Agosto de 1892 reunidos, 
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a convite do cidadão Theodoro Rondon, nesta margem direita, do Rio Aquidauana, lugar 
denominado São João da Boa Vista, sob a sombra de um acuri o mesmo Rondon em boa alocução 
expoz aos presentes que o fim da reunião para o qual os havia convidado, era assentar as bases 
da fundação do povoado em projeto para cujo fim fora por ele feito a aquisição do terreno 
por compra do cidadão João Dias Cordeiro e por meio da subscrição que conheceis, pelo que 
convidava as pessoas presentes a apresentar o plano da fundação a fim de ser discutido e afinal 
adaptado para o inicio de sua execução” (neveS, 2007: 82).

Marcando assim presença neste território antes da comitiva comandada pelo major 
Teodoro Paes da Silva Rondon, que trouxe em sua companhia em torno de 40 cidadãos entre 
fazendeiros e outros interessados oriundos da Vila de Miranda e região, cujo objetivo era fundar 
um povoado em terras mais altas que tivesse a vantagem de estar junto ao rio e pudesse 
estabelecer comunicação por terra com Nioaque e a incipiente vila de Campo Grande, visto 
que, no Pantanal o ciclo das águas se dá a partir do mês de outubro quando se inicia o período 
das chuvas prolongando até março o que impossibilitava a ligação via terrestre isolando as 
“Vilas” existentes.

A opção pelo nome “Aquidauana” não está bem clara, mas muitos pesquisadores 
revelam a influência da cultura indígena em várias regiões de Mato Grosso do Sul, o nome do 
rio “Aquidauana” aparece nas cartas topográficas utilizadas pelos militares em 1866, segundo 
Taunay (1929).

Theodoro Rondon e o Coronel João d’Almeida Castro  acumularam as funções fiscais 
do incipiente povoado, organizando seus estatutos e dando as devidas providências para 
que o novo porto fosse ocupado. A partir de 1895 o povoado já dava os primeiros sinais 
de prosperidade com a inauguração da escola pública, destacamento do exército e da 
Polícia. O povoado transformou-se e adquiriu status de município em 1907 e foi crescendo 
em torno das margens esquerda e direita e do rio Aquidauana. neveS (2007: 91) retrata “E, 
finalmente em 1912, a 21 de dezembro, ocorreu um dos fatores mais importantes para o 
crescimento de Aquidauana: foi inaugurada a estação estrada de ferro Noroeste do Brasil 
que ligava a Vila a Porto Esperança [...]”, consolidava-se o processo de crescimento da 
vida urbana.

Silva e Joia (2001) relatam que o loteamento expressivo das margens do rio Aquidauana 
se deu início em janeiro de 1956, no sentido oeste para leste da cidade, na área que parte da 
Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição até a antiga Rua 13 de Junho, hoje denominada 
Rua Francisco de Castro, esta corresponde a uma Área de Preservação Permanente (APP).

De acordo com Joia (2005), na década de 1940 a população da cidade era de aproximada-
mente 5.000 habitantes e os arruamentos não tinham sofrido o processo de pavimentação.

O processo histórico de urbanização e expansão territorial da cidade de Aquidauana, 
paulatinamente, gerou a escassez, ou até mesmo provocou a destruição ou empobrecimento 
da qualidade de vida dos citadinos, uma vez que influenciou os aspectos ambientais, 
especialmente relacionados ao uso e ocupação do e no espaço repercutido nas inundações. A 
forte transformação do quadro natural contribui significativamente para o entendimento dos 
impactos advindos do excepcionalismo climático, e na diminuição da capacidade da população 
em absorver os efeitos.

A ação dos diversos agentes sociais produtores do espaço contribuiu e contribui para 
a ocupação de áreas de risco. A ineficácia no planejamento por parte do Estado, através do 
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loteamento da margem do rio Aquidauana, potencializou a ocupação de um local inapropriado 
para uso residencial, criando dessa forma, um espaço com grandes problemas de inundações. 
Os proprietários fundiários, promotores imobiliários também contribuíram para potencializar 
o risco de inundações, tendo em vista que os proprietários fundiários converteram um espaço 
rural em urbano e os promotores imobiliários trabalharam para a valorização do mesmo.

3. Área de risco e vulnerabilidade climática na cidade de Aquidauana

A expansão territorial urbana da cidade de Aquidauana, o planejamento ineficiente 
e as intervenções, sobretudo a partir da década de 1950, estiveram em descompasso com 
o desenvolvimento local. Observa-se que a ação dos diversos agentes sociais produtores do 
espaço contribuiu e contribui para a ocupação de áreas de risco potencializando a ocupação 
de um local inapropriado para uso residencial. Cria-se, dessa forma, um espaço vulnerável a 
episódios de inundações, conforme Figura 3.

Para melhor entendimento da problemática relacionada à área de risco da “Zona 
Ribeirinha” da área urbana de Aquidauana, recorreu-se ao Glossário da Defesa Civil, no qual 
CaSTro (2010) conceitua:

Risco: Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso 
ou acidente determinado se concretize e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus 
efeitos.

Vulnerabilidade: Probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica 
ser afetada por uma ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos 
técnicos.

Grupo Vulnerável: Grupo de indivíduos de uma população, como crianças, grávidas, 
mães, idosos, enfermos, habitantes de áreas de risco, desnutridos e outros, que apresentam 
pré-condições para terem intensificados os danos, em caso de desastre (CaSTro, 2010, grifo 
nosso.).

O condicionante natural para classificação da zona de área de Risco 3 (Alto/R3), foi 
a topografia do terreno em que estas residências estão estabelecidas, com cotas abaixo de 
141,00m, agravado pelo inadequado uso e ocupação do solo, com moradias muito próximas da 
barranca do rio Aquidauana. Especificamente na região que margeia a Ilha dos Pescadores, o 
quadro é agravado pela retificação do curso do Córrego Guanandy, onde a elevação dos índices 
pluviométricos causa alagamentos. A população localizada nos espaços denominados de R3 tem 
como agente deflagrador de risco para essa área a chuva rápida em que se conjugam quatro 
variações: duração, tempo, intensidade e quantidade.

A população que ocupa a margem direita do Córrego Guanandy próxima a Ilha dos 
Pescadores, parte das ruas João Almeida de Castro, Visconde de Taunay, Marechal Deodoro, 
Francisco de Castro, Duque de Caxias, Leônidas de Matos, Manoel Aureliano da Costa e Teodoro 
Rondon; parte do Pirizal (Fazendinha), rua Antônio Cicalise e margem esquerda do Córrego João 
Dias próximo à Policia Ambiental encontra-se sujeita a alagamentos, enchentes e inundações. 
Portanto, estes indivíduos habitam 40% das construções que estão mais vulneráveis aos 
transtornos causados pelos extremos climáticos, inclusos na classificação Área de Risco 3 (R3), 
e já ficaram desabrigados diversas vezes, conforme Figura 4.

A espacialização dos azards climáticos no urbano do prelúdio do pantanal sul-mato-grossense - Brasil



360

A zona R2 é delimitada pelas ruas perpendiculares ao rio Aquidauana. Na primeira quadra 
acima da rua João de Almeida Castro a área sujeita aos alagamentos e enchentes são as ruas 16 
de Julho e Manoel Aureliano da Costa.

As ruas paralelas sofrem de modo pontual o evento. A Rua Cândido Mariano é atingida na 
esquina com Leônidas de Matos, nas proximidades do Pirizal e da Polícia Ambiental, porém a rua 
João Almeida de Castro está incluída no R2, pois onde as casas não são atingidas, cotas superior 
a 142,00m, os transtornos vivenciados restringem-se a transição de veículos, situação incidente 
nas duas pontes que dão acesso à malha urbana. 

Para classificação da zona correspondente ao Risco1 (Baixo ou sem risco/R1) o condicionante 
é a topografia, com cotas máximas de 143,5m e, como agente deflagrador, a precipitação. Mas 
é preciso ressaltar que os moradores desta área não vivem em áreas de risco. Essa população é 
atingida esporadicamente quando a água do rio Aquidauana e dos Córregos Guanandy e João Dias 
não são comportadas pelo leito maior devido ao escoamento proveniente da precipitação local, 
somado aos excessos pluviométricos do alto e médio curso da bacia hidrográfica.

A zona delimitada como área R1 é atingida quando o volume das águas da vasta planície 
pantaneira, formada por baixas cotas, se sente impossibilitada de prosseguir o curso natural 
devido ao aumento da magnitude das águas que, sem ter mais para onde escoar, voltam para 
o nível de base, freando as águas de montante. Situação materializada no referido espaço na 
inundação atípica de abril de 2013, quando a régua do rio Aquidauana marcou 9,45 m, conforme 
Figura 4.

Figura 3
Carta de risco de inundação da cidade de Aquidauana
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Ressalta-se que, no ano de 2011, o nível das águas chegou a 10,00 m, de acordo com a 
Sala de Situação da Agência Nacional de Água (ANA, 2011). Dezenas de famílias residentes na 
área de risco tiveram suas casas invadidas pelo canal fluvial, e permaneceram desabrigadas e 
desalojadas por mais de uma semana, até a água do rio voltar para seu leito menor, conforme 
Figura 5.

A população situada na área de risco R3 é composta por estrato social de menor poder 
aquisitivo, uma vez que nesta região o valor do aluguel é baixo e há pouca possibilidade de 
comprar um terreno ou casa própria com preços de mercado adequados ao orçamento familiar. 
A população residente no espaço considerado R2 foi induzida pelo poder público ao erro, visto 
que esta área destinada a APP foi loteada na década de 1950 pelos gestores locais vigentes. Os 
moradores das localidades atingidos por R1 têm suas moradias esporadicamente atingidas pelo 
desdobramento dos processos de assoreamento, desmatamento, aterramento e de drenagem 
urbana ineficaz, o que potencializa o alcance destas residências pelas águas do rio Aquidauana, 
quando estas atingem índices fora do normal. “Quando a precipitação é intensa e o solo não 
tem capacidade de infiltrar, grande parte do volume escoa para o sistema de drenagem, 
superando sua capacidade natural de escoamento. O excesso do volume que não consegue 
ser drenado ocupa a várzea inundando de acordo com a topografia das áreas próximas aos 
rios. Estes eventos ocorrem de forma aleatória em função dos processos climáticos locais e 
regionais” (TuCCi, 2003: 45).

Figura 4
Inundação atípica de abril de 2013.
Fonte: Fernandes, 2013.
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A população de Aquidauana, desde sua fundação, convive com as inundações sazonais 
do rio Aquidauana. Alguns moradores padecem com a problemática a mais de 50 anos, o 
que justifica a resiliência que influenciou na gradativa ocupação das margens do rio e dos 
córregos da cidade. Os condicionantes geológico-geomorfológicos da “Zona Ribeirinha” do rio 
Aquidauana têm papel determinante no processo de inundação da área urbana da cidade, onde 
a margem encontra-se com cotas que variam de 139,00 a 140,00m e não comporta na sua caixa 
a grande vazão oriunda de excessos pluviométricos sazonais que atingem o alto curso da bacia 
hidrográfica do rio Aquidauana e região. Os extremos climáticos associados aos condicionantes 
da área potencializam a magnitude das inundações, levando a cidade ao isolamento.

robba (1992) apud Silva e Joia (2001) destacam que a cidade de Aquidauana convive com os 
problemas de inundação há muitos anos, e os meses de dezembro a março constituem período 
de muitas chuvas, quando parte ribeirinha da cidade ficava inundada desalojando centenas de 
famílias.

É possível identificar riscos de inundação associados às habitações na cidade de 
Aquidauana, classificados em R1–Baixo, R2–Médio, R3–Alto, a partir das instruções do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2007) sobre mapeamento de riscos em encostas e margens de 
rios.

Ao atingir o leito sazonal, as cheias que ocorrem regularmente atingem a população 
de Risco 3. Por sua vez, o leito excepcional compreende o espaço ocupado pelas águas com 

Figura 5
Episódio de inundação na cidade de Aquidauana/MS em março de 2011 quando a cidade ficou isolada por quatro dias.
Fonte: moro, 2011.
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frequência irregular, e nesta região encontra-se a população de Risco 1. Das 150 moradias 
analisadas, 40% estão em setores de R3 (Alto). A grande maioria, 60% das famílias, vive em 
setores de R2 (Médio) e R1(Baixo).

Considerações finais 

Este estudo revelou evidências entre o uso inadequado do solo urbano na “Zona 
Ribeirinha”, na manifestação de episódios advindos de eventos climáticos extremos, associado 
a compartimentação morfológica, pedológica da área além da infraestrutura e equipamentos 
urbanos.

A expansão territorial urbana, o planejamento ineficiente e as intervenções, sobretudo a 
partir da década de 1950, estiveram em descompasso com o desenvolvimento local. Observou-
se, através das entrevistas realizadas com segmentos da população, que a funcionalidade 
urbana, a intensificação das atividades representativas da vida da cidade e a distribuição 
diferenciada nos tipos de uso do solo refletiram condições que ampliaram a incapacidade da 
população em absorver os efeitos extremos do clima.

Cabe ressaltar que o processo de produção do espaço urbano da cidade de Aquidauana, 
aconteceu anteriormente num contexto histórico diferente da atualidade, mas acontece à 
reprodução do espaço urbano e os agentes sociais produtores do espaço trabalham com os 
mesmos objetivos do passado, que é a valorização estética e mercadológica do espaço. Portanto, 
é fundamental que o Estado atue de maneira efetiva no sentido de manter preservadas as áreas 
vulneráveis aos riscos, de modo a impedir a ocupação humana e não ceder às pressões de grupos 
com maior poder aquisitivo. 

Considera-se que a topografia encontrada na área estudada, entrada da planície 
pantaneira, com o núcleo urbano inserido às margens do rio Aquidauana, aliados ao uso e 
ocupação indevida do solo sejam os fatores condicionantes para as inundações sazonais que se 
processam na cidade. O agente deflagrador destes eventos está associado ao excesso no índice 
pluviométrico ocorrido no Mato Grosso do Sul decorrente da influência da Zona de Convergência 
do Atlântico Sul. 

A elevação do nível do rio Aquidauana em 5,00m do seu nível normal de 3,00m já suscita 
alagamentos e transtornos a população ribeirinha. Ao atingir 9,00m, provoca enchente que abrange 
um maior quantitativo de residências, e quando ultrapassa esta marca acarreta inundações em 
toda a Zona Ribeirinha, impactando as áreas urbana e rural. Quanto maior a vulnerabilidade da 
população suscetível às inundações, maior é o grau de risco que estão propensas a sofrer. Os 
habitantes das áreas R3 e R2 estão expostos a danos de toda ordem e natureza.

Intervenções urgentes fazem-se necessárias na execução de medidas estruturais e não 
estruturais mais adequadas a curto, médio e longo prazo, no sentido de reduzir os transtornos 
causados pelas inundações do rio Aquidauana.

Dessa forma, tornam-se plausíveis a precaução e a fiscalização nas ações de todos os 
agentes sociais produtores do espaço, principalmente as relativas ao seu uso e ocupação. São 
necessários esforços conjuntos com vistas a superar o alarmante quadro de desigualdade na 
produção do espaço urbano, e a situação de penúria em que se encontra grande parcela da 
humanidade e o meio ambiente, vulneráveis a materialização dos desastres.
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