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RESUMO 

 

No estado brasileiro de Mato Grosso, Campo Novo dos Parecis é um município de grande 

significação econômica devido ao desenvolvimento do agronegócio. A sua capital, de nome 

homônimo, fundada sobre um divisor de águas, se expandiu rapidamente para uma depressão 

fechada do terreno, ocupada pelo bairro Jardim das Palmeiras. Tanto as construções de imóveis, 

quanto a compactação e impermeabilização do solo nas vias de acesso e interiores, reduziram o 

potencial de infiltração no bairro, provocando inundações cada vez mais expressivas. 

Emergencialmente foi construída uma lagoa que, além de gerar notáveis impactos ambientais, não 

resolveu o problema. Esta situação fez necessário o presente estudo, objetivando propor uma 

solução integral ao problema, sustentada na compatibilidade entre impactos e benefícios 

socioeconómicos e ecológicos das obras. Conforme a metodologia estabelecida, a pesquisa dividiu-

se em duas fases: inicialmente foram realizados levantamentos de campo para obter o modelo 

numérico do terreno e identificar as bacias de drenagem que escoam para a depressão; a seguir, 

cálculos hidrológicos realizados a partir de dados pluviométricos e diferentes probabilidades de 

chuvas máximas diárias permitiram estabelecer, para cada bacia de drenagem, os fluxos de água e o 

seu tempo de concentração. Com estas informações foi desenhado um sistema engenheiro de 

captura, condução e despejo das águas pluviais em um novo receptor ou lagoa capaz de recepcionar 

volumes de água concentrada por espaço de 6 a 10 horas, infiltrando uma parte da água e 

armazenando o resto, para fins de lazer. Assim, numa segunda fase da pesquisa foi desenhado, ao 

redor da lagoa, um parque temático cuja zonificação abrange três setores ou zonas: Zona de Lazer 

com museu, casas de serviços e uma praça simbólica; Zona de Interpretação ambiental em área 

reflorestada com espécies nativas do bioma Cerrado, e uma Zona Restrita no interior da lagoa, com 

um programa de manejo específico. 

 

Palavras chave: inundações urbanas, sistema de drenagem, parque temático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução. 

 

No Estado de Mato Grosso, Campo Novo dos Parecis é um dos municípios com grande 

significação econômica, determinada especialmente pelos volumes de produção das suas modernas 

fazendas de agronegócio. Desde o ponto de vista da sua natureza, é um território de grande beleza 

paisagística, contando com importantes atrativos naturais, especialmente concentrados nos 

numerosos rios com quedas e correntezas que drenam a região. Além disso, no seu próprio nome 

esta inserida a palavra Parecis, que reflete a presença dos lendários povos homônimos, portadores 

de um rico acervo cultural.  

Buscando o desenvolvimento de novas propostas econômicas para o município, as 

autoridades locais apoiam estudos que permitam avaliar integralmente as potencialidades do 

território para outros tipos de uso (especialmente o turístico), visando transformar o seu patrimônio 

natural e sociocultural em uma nova fonte de captação de recursos financeiros e geração de renda. 

Este cenário mostra a dinâmica de desenvolvimento do município, a qual caracterizou sua 

evolução desde a época de fundação do núcleo original: a atual cidade de Campo Novo dos Parecis, 

construída sobre uma divisória natural de águas, na margem de uma depressão natural do terreno. 

Assim, o rápido crescimento da cidade demandou o loteamento de novas áreas para a construção da 

infraestrutura urbana. No caso da área atualmente ocupada pelo bairro Jardim das Palmeiras, a falta 

de critérios de racionalidade técnica, determinou a expansão das construções até o fundo da citada 

depressão, fato que – junto à compactação do solo, pavimentação das ruas e construção de imóveis -

, permitiram um continuo declínio do potencial de infiltração natural da água pluvial e sua 

consequente acumulação na parte mais deprimida, gerando inundações periódicas no interior do 

bairro. 

Esta situação determinou a necessidade do pressente estudo, objetivando buscar uma 

solução integral ao problema, que vise compatibilizar os novos impactos com a proteção do meio 

ambiente e a satisfação de necessidades da população local.  

A metodologia adotada para a realização do trabalho baseou-se na divisão das tarefas 

derivadas dos objetivos específicos, em duas etapas principais:  

1)- pesquisa de gabinete, realizada em dois momentos: inicialmente, buscando fornecer os 

referentes mais importantes sobre as condições ambientais do espaço no município, mesmo que 

identificando os procedimentos metodológicos a seguir no processamento e analise dos dados; num 

segundo momento (após os trabalhos de campo), visando elaborar a proposta de solução integral ao 

problema e completar o Relatório Final. 

2)- pesquisa de campo para completar os levantamentos topográficos e diagnosticar a situação atual 

resultante da implementação de alternativas de solução provisórias, surgidas das crises periódicas 

no bairro, provocadas por eventos de intensas chuvas.  

Ressaltamos que os cálculos realizados para oferecer a proposta técnica de solução foram feitos 

segundo determinados princípios básicos: 

a)- As ruas e avenidas de Palmeiras foram consideradas como “asfaltadas” no calculo do 

escoamento superficial (por ser tendência no bairro e porque, nas condições atuais, a compactação 

pelo transito e/ou pelo encascalhamento das vias públicas, provoca uma grande redução da 

permeabilidade). 

b)- As áreas periféricas do bairro, propriedades particulares utilizadas em culturas e pastagens, não 

contribuem com escoamento superficial para as inundações no bairro. 

c)- O futuro crescimento do bairro vai acontecer dentro das atuais áreas parceladas (loteadas) e não 

em novos loteamentos. Em caso de novos loteamentos serem autorizados, eles deverão contemplar 

soluções adicionais para seus despejos de água pluvial. 

d)- Devido à existência de um projeto específico para canalizar as águas do interior de Palmeiras ao 

longo da Avenida Ceará, é preciso buscar alternativas para isolar hidrológicamente o bairro e 

canalizar essas águas até um destino final: uma lagoa de contenção - infiltração.    



I-CONTEXTO GEOGRÁFICO DO PROBLEMA A RESOLVER. 

   

 1.1- Situação geográfica e extensão territorial. 

Situado ao norte do Estado de Mato Grosso, na Microrregião Parecis, o município de Campo 

Novo dos Parecis tem seu centro na latitude 13º40'31"sul e na longitude 57º53'31" oeste. Inserido 

na Bacia Amazônica, o município possui uma área de 10.796.1 km², estando a uma altitude de 572 

metros acima do nível do mar. Sua população estimada em 2005, segundo o IBGE, era de 25.202 

habitantes e a densidade demográfica de 0,43 hab/km². 

Campo Novo tem limites com os seguintes municípios: ao Norte, Brasnorte; ao Oeste, Sapezal 

e Tangará da Serra; ao Sul, Tangará da Serra e ao Leste, com Nova Maringá e Tangará da Serra. A 

distância entre Campo Novo e Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, é de 384,5 Km. Segundo 

a divisão regional de Mato Grosso estabelecida pelo IBGE em 1990, o município pertence à 

Microrregião “Parecis” dentro da Mesorregião Norte Mato-grossense. 

 

   1.2- Problema a resolver. 

Segundo BOTELHO e ROSSATO (2002), um problema das cidades brasileiras é a 

insuficiência dos sistemas de drenagem urbana, por terem sido subdimensionados, por falta de 

investimentos para melhoras e ampliações, ou ainda pelo direcionamento inadequado das águas. 

Estes autores acrescentam que as medidas curativas ainda se sobrepõem às preventivas. 

No caso do bairro Jardim das Palmeiras, devido à infraestrutura dispersa (casas residenciais e 

pequenos comércios, instalações de serviços e chácaras), a taxa de ocupação média dos terrenos é 

baixa, o que favorece uma redução do despejo de água na via pública. Porém, sua localização em 

uma depressão topográfica fechada provoca o escoamento superficial através das suas ruas e 

avenidas internas na direção da parte mais deprimida, gerando enchentes no bairro. Aliás, essas ruas 

e avenidas, não pavimentadas, são niveladas anualmente com moto-niveladora (após a época das 

chuvas), sendo sua altitude inferior ao nível dos lotes, o que facilita o escoamento concentrado pelas 

vias públicas. 

 As enchentes ocorrem porque grande parte da água que recepciona a lagoa atual de contenção 

e infiltração “vem de fora” (em quantidades cada vez maiores, devido ao crescimento das 

construções e do asfaltamento nos bairros periféricos: Jardim Olenka, Jardim Primavera e Boa 

Esperança). Portanto, é preciso direcionar as soluções para a canalização e armazenamento final das 

águas pluviais procedentes desses bairros em uma nova lagoa. 

      1.2.1- Antecedentes: 

  Como resposta às inundações periódicas no bairro, foi construída uma lagoa de contenção – 

infiltração para armazenar a água procedente de uma área de 413 673 m
2
 de superfície dentro do 

bairro Palmeiras. Segundo o projeto correspondente, essa seria a “área de contribuição à drenagem 

por superfície impermeabilizada” (esse valor resultou de desconsiderar as áreas de chácaras, de 

quintais e das ruas e avenidas no pavimentadas). Assim, a lagoa ocuparia uma área de 22 410,00 

m
2
, com profundidade de 3,00 metros e capacidade de 67 230 m

3
, podendo armazenar os 45 513 m

3 

que eventualmente poderiam chegar até ela, durante chuvas intensas.  

Na realidade, a lagoa não funcionou segundo o previsto e as enchentes continuaram. As 

causas prováveis: o fato de não considerar a variável externa (a água procedente do resto da cidade), 

nem a posição topográfica “baixa” das ruas e avenidas, em relação com os quintais das casas, que 

reforça sua função coletora - transmissora das águas pluviais. 

 

      1.3-Caracterização da área (aspectos físicos): 

 Geologia e Relevo. 

A cidade situa-se no extremo meridional do cráton sul-amazônico, constituído por extensos 

depósitos sedimentares mesozoicos (Fm Parecis) com recobrimento descontinuo de detritos finos do 

Terciário, os quais formam um dos grandes quadros morfoestruturais da região Centro-Oeste: a 



Chapada dos Parecis. Trata-se de uma bacia intracratónica (depressão no embasamento do cráton, 

preenchida de sedimentos, formada por subsidência). 

A formação Parecis é constituída por arenitos cretáceos que, segundo SCORZA (1960), 

formam um peneplano com topos planos e arredondados que conferem suavidade à topografia. O 

processo de aplainamento provocou o recuo da cobertura Parecis na direção norte, deixando aflorar 

as estruturas dobradas do Pré-Cambriano e Paleozoico inferior; sobre a superfície dobrada aparecem 

fragmentos de quartzo atribuídos à destruição da cobertura cretácea (ALMEIDA, 1949). 

A construção da cidade de Campo Novo iniciou-se sobre a divisória secundaria de águas que 

separa a micro bacia do rio Membeca (ao leste), da depressão que chamamos de “Palmeiras”, onde 

foi construído o bairro homônimo (essa divisória localiza-se ao longo da Avenida Olacir de 

Moraes). Na realidade, a depressão esta situada sobre a divisória principal de águas, a qual divide as 

micro bacias dos rios, Verde (ao oeste) e Membeca (ao leste). 

O crescimento inicial da cidade, voltado para a vertente ocidental do “vale” do Membeca, 

foi seguida de um crescimento na direção contraria, já na vertente da depressão e logo depois no seu 

fundo, gerando o problema das enchentes. 

 Clima e Hidrografia. 

A dinâmica do clima regional, com seu regime sazonal, é controlada por sistemas de 

perturbações atmosféricas que provocam tempos instáveis e que atuam desde varias direções: desde 

o Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), mais frequente em verão e outono, e a Massa 

Equatorial Continental (EC); desde o Oeste, o anticiclone migratório polar (cujas linhas de 

instabilidade causam tempestades e turbulências); desde o Sul, a Massa Tropical Continental 

(MTC), seca e quente. 

Em geral impera o clima Tropical Continental, ou seja, o domínio morfoclimático dos 

Cerrados (as diferenças do clima local devem-se à altitude do planalto): precipitações concentradas 

no verão (Outubro a Março), e temperaturas que oscilam em função do afastamento do Equador e 

das variações altimétricas do relevo (quanto mais ao Norte, menor variação das precipitações e 

temperaturas pela proximidade da floresta amazônica). Segundo BUENO e ÂNGELO (2005), a 

área de estudo localiza-se perto do contato entre os climas Tropical e Equatorial úmido. O clima 

local classifica-se como Equatorial Quente e Úmido, com temperatura  média de 24ºC e 

precipitação entre 1.900 e 2.400 mm/ano.  

Em geral, os Parecis constituem uma divisória de águas entre as grandes bacias de Paraguai e 

Amazonas. Seus sedimentos cretáceos são cortados pelos altos cursos dos rios Juruena, Aripuanâ, 

Roosevelt, Teles Pires e Arinos. Os vales fluviais da vertente Norte possuem escasso poder de 

encaixe, em virtude da distancia que se encontram do nível de base local (o rio Amazonas). Nos rios 

da vertente Sul, o poder erosivo é bem maior e a erosão remontante gera o recuo das vertentes, com 

incisões profundas na orla meridional do planalto. 

As variações anuais do escoamento constituem importante fator da morfodinâmica: o 

superficial difuso da estação chuvosa transporta os fragmentos resultantes da desagregação 

mecânica e decomposição química; o escoamento fluvial é responsável pelo entalhe e dissecação 

das superfícies aplainadas; o escoamento sub superficial leva à lixiviação, transporte e concentração 

de materiais solúveis e, portanto, à formação de crostas por oscilação do lençol freático.  

Este processo controla o intemperismo e a erodibilidade dos solos através das suas 

propriedades hidráulicas, influenciando o transporte de minerais em solução. Quando ocorre em 

fluxos concentrados através de dutos, a sua erosão pode levar ao colapso da superfície situada 

acima, formando voçorocas cujo mecanismo genético é ainda pouco conhecido (TEIXEIRA e 

BAPTISTA, 2003). 

A movimentação da água dentro do solo aumenta a sua umidade nas concavidades do relevo; 

portanto, a condutividade hidráulica depende do seu grau de saturação: uma acentuada diminuição 

da permeabilidade em sub superfície, pode aumentar o escoamento sub superficial, ainda durante a 

chuva ou após seu término (o que não é o caso da área estudada). 



De acordo com os dados disponíveis no município sobre as variações do nível do lençol 

freático (antes e durante o bombeio) nos poços que abastecem a cidade de Campo Novo (seis poços 

com profundidade entre 77,1 e 117,0 m. as variações entre o nível dinâmico e estático não superam 

os 10,0 m., com exceção do poço PT 08 no bairro Boa Esperança, onde atinge 30,03 m.).  

A água nos solos e nas plantas. 

A Evapotranspiração potencial–EP tem baixos valores (1.173 mm em Utiariti), em virtude da 

altitude e seu reflexo nas temperaturas. Por outra parte, a Evapotranspiração Real–ER é maior em 

primavera – verão pela radiação solar mais intensa (tanto por unidade de tempo, quanto porque os 

dias são mais longos), além de existir um maior volume de água disponível.  

O déficit hídrico, entre Maio e Setembro, é de 154 mm (um dos mais baixos da região dos 

Cerrados brasileiros). Mesmo assim, apenas 01 mês separa as temporadas de excesso e de déficit 

(quando as plantas utilizam rapidamente a água estocada no solo, e os níveis dos lençóis começam a 

descer). Isto, porque os Latossolos permitem a rápida infiltração da água, em função da sua alta 

permeabilidade interna. 

A Precipitação Efetiva–PEF (resultante da diferença entre Precipitação e Evapotranspiração 

Potencial), é positiva no caso de Utiariti, pois desde Outubro a primeira é maior que a segunda, em 

50 mm, como média. Em toda a estação chuvosa, a média de excedente hídrico é de 1007 mm.  

 Solos. 
Em geral, na Chapada dos Parecis a distribuição das coberturas latossólicas relaciona-se à 

variação dos níveis altimétricos: os Latossolos Vermelhos Escuros em torno de 600 m. ou mais e os 

Latossolos Vermelhos Amarelos em torno de 500 m., todos em relevo plano e com textura argilosa. 

Mesmo assim, em áreas rebaixadas e com impedimento à drenagem, os Latossolos se apresentam 

com horizontes plínticos, geralmente com mosqueado a partir de 1,20 m. e com plintitas pequenas e 

raras a partir de 2,20 m. 

No caso da área de estudo, predomina o Latossolo Vermelho Escuro, um solo mineral não 

hidromórfico e profundo, de estrutura granular, com porosidade alta, bem drenado, friável a muito 

friável e muito intemperizado (predominam as argilominerais do grupo 1:1, caulinítico-gibsítico, 

com quartzo e outros minerais muito resistentes ao intemperismo).  

Outras características são: presença de um horizonte B latossólico de cor vermelho escuro a 

vermelho (com teor de Fe2O3 de 8-18% nas variantes argilosas e menos de 8% nos de textura 

média), uma baixa capacidade de troca catiónica e boa agregação. Sua alta intemperização é 

refletida em valores de Ki (relação sílica/alumina) muito baixos (<2) e mineralogia caulinítica-

gibbsítica na fração argila. Estes solos são ácidos e distróficos, pelo qual requerem de correção de 

acidez e fertilização. 

A ausência de impedimentos à livre percolação da água no perfil faz com que os latossolos 

tenham boa resistência à erosão superficial em condições naturais ou com manejo adequado (pela 

sua maior capacidade de absorção da água pluvial), mas são muito susceptíveis à erosão em 

profundidade, especialmente aqueles com textura media. 

Além disso, sua pequena relação textural permite uma alta permeabilidade interna e baixo 

escoamento superficial, resultando numa fraca erodibilidade (tanto em textura argilosa quanto 

média) por serem solos profundos com grande homogeneidade das características ao longo do 

perfil, bastante porosos, permeáveis. Nesse processo contribui também a decomposição da matéria 

orgânica, que cimenta os agregados do solo, provocando uma redução do escoamento (pelo efeito 

de absorção da água pluvial) e facilitando a migração do ferro. 

Na estação seca, no solo exposto e ressequido, com pouca diversidade de microrganismos, 

dificultam-se os processos bioquímicos de formação de húmus, diminuindo a decomposição 

química e aumentando a desagregação mecânica, com o qual ficam “prontos” os materiais que serão 

tomados pelo escoamento.  

Dois processos de degradação são característicos atualmente na área: a compactação da camada sub 

superficial devido às condições de uso atual, e a pulverização excessiva da camada superficial, que 



favorece uma erosão induzida pelo uso, inclusive erosão eólica (os solos desnudos com materiais 

finos, sílticos, sofrem transporte eólico representado pelos “turbilhões” ou “rodamoinhos” formados 

nas baixas pressões do aquecimento diurno, com nuvens de poeira que também transportam 

fragmentos de sílica e resíduos orgânicos). 

 Vegetação original. 

Na área estudada, os remanescentes de Cerrado desenvolvem-se sobre um Latossolo 

Vermelho Escuro com granulometria variável, ácido e pobre em bases trocáveis (especialmente 

cálcio). Em setores isolados, com melhores condições edáficas, aparece o Cerradão, uma floresta 

xeromorfa de uns 12 m. de altura do estrato arbóreo, sem árvores tortuosos. 

Os Cerrados têm em comum a presença de um escleromorfismo oligotrófico que se manifesta 

nos estratos arbóreo, arbustivo, subarbustivo e herbáceo. De modo geral, os dois estratos mais 

importantes são: 

- o herbáceo, cujas raízes curtas não podem atingir o lençol freático na época da seca e as plantas 

“fenecem”, entrando em estado de latência sazonaria. 

- o arbóreo–arbustivo aberto, com características muito vinculadas às deficiências nutricionais dos 

solos: troncos e galhos retorcidos de caule grosso e recoberto de casca espessa (as vezes suberosa); 

espécies de espinhos ocasionais; folhagem coriáceo e piloso. Nesse estrato, o comprimento das 

raízes é adaptado para retirar água das profundidades do solo (mesmo assim, nem todas as espécies 

perdem as folhas durante a estação seca, apresentando então caráter semidecidual).  

Além do Cerrado (atualmente substituído por pastagem de Brachiaria sp.), a Mata galeria 

aparece sobre depósitos aluviais dos rios, sendo bastante extensas e fito fisionomicamente 

diferenciadas em função da textura dos solos: quando argilosa, as matas são bastante exuberantes, 

tornando-se menos extensas e espessas em texturas medias, e até raquíticas em textura arenosa. Na 

vertente voltada para Amazônia predominam as espécies amazônicas (prolongamento remontante 

da “hileia”, através dos vales). 

Uso atual: O desmatamento total da área periférica do bairro para dar passo às culturas de ciclo 

anual, apenas deixou – paradoxalmente -, restos da vegetação de Cerrado dentro do próprio bairro, 

em algumas das pequenas chácaras do seu setor Noroeste. 

 

II- PROPOSTA TÉCNICA. 

As áreas de retenção-infiltração natural das águas, como as depressões do terreno, deveriam 

ser destinadas à conservação, com presença de cobertura vegetal, possibilitando a permanência e/ou 

infiltração das águas. Infelizmente, esse não foi o caso da área loteada no atual bairro Jardim das 

Palmeiras, onde o projeto urbanização tampouco tem concebido um sistema de drenagem para as 

águas pluviais. 

Dada a importância das contribuições de águas pluviais dos loteamentos adjacentes a 

Palmeiras, a solução tem que abranger o conjunto dos escoamentos que podem-se gerar desde a 

divisória natural das águas na cidade (Ave. Olacir de Moraes), até o bairro Jardim das Palmeiras. 

Deste modo, a solução centra-se na concepção de uma infraestrutura de drenagem por canais que 

irão verter finalmente numa lagoa de contenção-infiltração.  

A proposta foi concebida visando permitir, com um mínimo de recursos e tempo, uma solução geral 

integral para eliminar as afetações potenciais derivadas de inundações por chuvas intensas, sem 

desconsiderar soluções pontuais (por afetações, gradativamente, e de acordo aos recursos 

financeiros e de tempo). 

 

  2.1- Cálculo hidrológico. 

Na zona de estudo foram delimitadas três bacias de drenagem que tributam na depressão 

ocupada pelo bairro Jardim das Palmeiras. O cálculo hidrológico foi realizado com base nos dados 

de pluviômetro providenciados pela Prefeitura Municipal, com 23 anos de recordes diários de 

chuvas, contem as curvas teóricas e empíricas, os rangos e o cálculo das chuvas máximas diárias 



para diferentes probabilidades. De acordo ao tempo de concentração da água para as condições 

topográficas da zona e com chuvas de 1,0% de probabilidade, calculou-se a intensidade de chuva 

para um pico e os fluxos de água por unidade de área. 

No Anexo 1 do texto original se mostram os valores de chuva diária e seu valor máximo 

extremo por meses, além do cálculo da vazão, representada pela formula Q = C.I.A, o qual foi feito 

inicialmente para drenar uma zona interna por ruas e canais revestidos, numa área de 0.02 km² (área 

que corresponde às “micro bacias” entre um tubo e outro, colocados a cada 200 metros) e com uma 

declividade (S)  de 1.5 %.  

Considerou-se para o cálculo da intensidade, um tempo de 08 minutos, e em correspondência 

com a curva de Intensidade/Duração/Frequência que aparece na bibliografia, se determinou uma 

intensidade máxima de 2,8 mm/minuto. Com uma declividade de 01-02%, o coeficiente de 

escoamento (C) = 0.70. Despejando na fórmula Q = 16,67 x C.I.A. calculou-se a vazão que deve 

drenar pelas ruas e canais revestidos: Q = 0.653 m
3
/seg. para um 01% de probabilidade. 

Para drenar as zonas externas por canais de terra, calculou-se o fluxo de água para uma área 

de 1,8 km² em cada bacia, com canais de 1200 m. e declividade de 1,5%. Para calcular a intensidade 

foi considerado um tempo de 27 minutos. E na curva de Intensidade/Duração/Frequência se 

determinou a Intensidade a 1,37 mm/min, para uma declividade de 1 a 2%. O coeficiente de 

escoamento(C) é de 0,70. Despejando na fórmula Q= 16.67, se determina o caudal ou fluxo de água 

a drenar pelos canais de terra, o qual é de 28,77 m³/seg. para 01% de probabilidade, e de 15,82 

m³/seg. para 05% de probabilidade. 

 

  2.2- Solução por bacias de drenagem. 
Bacia I: Compreende a área do bairro Jardim Palmeiras. 

Considerando o grande escoamento que seria gerado com 01% de probabilidade de chuvas 

intensas, se propõe drenar o interior do bairro utilizando um sistema de condução superficial de 

caudais ao longo das ruas perpendiculares à Ave. Ceará. Por isso é indispensável nivelar as ruas na 

direção da Av. Ceará e até a Av. Amazonas (eliminando barreiras à movimentação da água).  

Uma das variantes a considerar na execução da solução de drenagem para esta bacia é a chamada 

Variante II: Conduzir toda a água superficialmente pelas ruas até o canal proposto para a Ave. 

Ceará (construindo bocas de lobo nas confluências das ruas perpendiculares a ele), no qual seriam 

coletadas as águas procedentes de todas as ruas do bairro. Como esse canal vai verter na atual lagoa 

de contenção-infiltração situada na confluência das avenidas Amazonas e Ceará, esta lagoa devera 

se conectar com a futura lagoa, através de dois tubos de 1,5 m. de diâmetro (ou três tubos de 01m.) 

que permitirão a passagem das águas embaixo da Avenida Amazonas (Figura 1). Ressalta-se que 

os valores de desnível dos degraus propostos nessa Figura, não tem que ser necessariamente de dois 

(02) metros, podendo ser menores, segundo o desnível específico em cada um dos pontos de 

descarga de canais secundários para o Canal Principal.   

 
Figura 1: Seção transversal típica do Canal Principal de drenagem paralelo à Ave. Amazonas, na entrada do 

canal revestido por tubos procedente da atual lagoa.  



Bacia II: Compreende o loteamento do Jardim Olenka. 

Sua área será drenada através do canal 2-4, construído paralelo e à esquerda da Avenida Amapá (no 

sentido das águas), solução que permite isolar o bairro Jardim das Palmeiras, hidraulicamente, e 

conduzir tudo o caudal de água até a interseção do canal 1-2 (Canal Principal). No texto original 

aparecem os desenhos técnicos deste canal. 

Bacia III: Abarca a zona ocupada pelos bairros Boa Esperança e Jardim Primavera. 

A água pluvial que escoa destes bairros deverá drenar até o canal 2-3 (a ser construído paralelo à 

Rua Frei Galvão), e desde ele até o canal 1-2, não permitindo a entrada de água dentro da bacia do 

bairro Jardim Palmeiras. No texto original aparecem os desenhos técnicos deste canal. 

 

  2.3- Desenho e solução técnica de canais e reguladores. 

Os canais foram desenhados para evacuar a água pluvial de um 01% de probabilidade, num 

tempo máximo de 04 horas, não permitindo a ocorrência de inundações por chuvas intensas no 

período. O fato dos canais terem um degrau intermédio de 01 m. de largura, situado 01 m. acima do 

seu fundo (02 m., no caso do Canal Principal) permite dispor de seções para probabilidades entre 10 

e 100%, além de uma seção máxima para volumes gerados por chuvas com menos de 10% de 

probabilidade. Mesmo com taludes de pouca inclinação, eles deverão dispor de um revestimento (de 

pedra argamassa nos taludes laterais, e concreto armado no fundo), desde uma distancia de 10 m. 

antes do ponto de descarga.  

Conexão entre os canais:  
- Caso que o novo canal paralelo à Rua Frei Galvão (Canal 2-3), seja construído à direita dessa rua 

(no sentido das águas), ele vai verter no Canal Principal no mesmo ponto que o Canal 2-4 (paralelo 

à Ave. Amapá). Nesse caso, na interseção da Avenida Amapá e a Rua Frei Galvão com a Ave. 

Amazonas deve-se construir um poço dissipador de energia para juntar, no Canal Principal, as águas 

procedentes dos dois canais citados. Este poço deverá reduzir a velocidade das águas e mudar sua 

direção. As suas dimensões serão de 9.0 x 9.0 metros e seu fundo (com piso de concreto armado), 

deve ficar 01 metro embaixo da cota do fundo dos canais de entrega de água. 

- Caso que esse novo canal paralelo à Rua Frei Galvão seja construído à esquerda da Rua (no 

sentido das águas), ele vai verter no Canal principal uns 7-9 metros ao Oeste. Nesse caso, deverá se 

construir mais um poço amortecedor no ponto de descarga do canal, cujas dimensões serão de 11 x 

08 m. (no texto original aparecem os desenhos técnicos desses poços).  

Após a saída da obra, os taludes e o fundo do Canal Principal serão revestidos numa distancia 

mínima de 10 m. e a continuação seu fundo será protegido da erosão com uma camada de seixos e 

blocos, até a lagoa. 

Regulador (nova lagoa): Sendo o principal componente da solução proposta, deve funcionar como 

um grande receptor para volumes de águas concentradas durante 6-10 horas, e como um poço de 

infiltração. As suas características técnicas serão: 

a)-Nível máximo de água coincidente com o nível da entrega do canal 1-2 (Canal Principal). 

b)-Fundo no nível de 1.75 m. embaixo do nível de entrega do Canal Principal. 

c)-Centro localizado a continuação da interseção da Ave. Ceará com a Ave. Amazonas (para não 

interferir a conexão com a atual lagoa). 

d)-Forma de óculos (com uma ilha no centro); Área de 90 000 m² no fundo; Perímetro de 2 254,5 

m.; Capacidade para 164 000 m
3
; Área absorvente de 98 821,41 m² e Tempo de esvaziamento (uma 

vez cheia e sem mais entrada de água) de 04 dias  

e)-Para construir o regulador será preciso retirar 164 000 m
3
 de terra, 9.018 m

3 
dos quais podem-se 

utilizar na criação do dique periférico, cujas dimensões se detalham na seção típica que aparece no 

texto original. O volume de terra restante (uns 154 982 m
3
), pode ser utilizado no recheio das partes 

mais baixas das zonas periféricas à lagoa, dedicadas a outros usos. 

A entrega de água desde o canal 1-2 à nova lagoa, esta será como se mostra na Figura 2, com 

revestimento de concreto desde 02 m. antes de chegar o canal à lagoa, até o fundo da mesma na 



forma de salto e revestido 05 m. a ambos lados. Finalmente, no fundo da lagoa, um revestimento 

com seixos e blocos. 

O atual regulador (lagoa) situado na interseção das Avenidas Ceará e Amazonas se utilizará como 

deposito inicial para os excedentes de água do interior do bairro Palmeiras que escoam pela Ave. 

Ceará (excedentes não coletados pelos tubos propostos para a Bacia I). Portanto, ela deverá se 

conectar à nova lagoa proposta, através de um canal revestido (dois tubos de 01 m. de diâmetro). 

NOTA: Caso se executar a proposta contemplada no projeto do novo canal da Ave. Ceará (verter 

suas águas diretamente na atual lagoa), a conexão entre essa lagoa e a nova lagoa deverá ser com 

três (03) tubos de 01 m. de diâmetro cada, ou com dois (02) tubos de 1,5 m. de diâmetro, cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2: Seção típica da entrada de água ao regulador (lagoa). 

 

  2.4- Área a desapropriar para a construção da lagoa e do Parque Temático:  

A área da futura lagoa é delimitada pelo polígono que se inicia na cerca perimetral da fazenda 

(enfrente ao eixo do canal artificial construído ao longo da Avenida Belo Horizonte), no ponto com 

coordenadas UTM x= 401492.00 e y= 8490327.0, seguindo em linha reta para o interior da fazenda 

até o ponto de coordenadas UTM x= 401447.78 e y= 8490030.27  (à distancia de 300 metros).  

Daí sair em ângulo de 90
0
 (no sentido horário), até o ponto de coordenadas UTM x= 400447.78 e 

y= 8490179.27, continuando em linha reta na direção da Rua Tuiuiú (nova mudança de 90
0
 no 

sentido horário) até o ponto com coordenadas UTM x= 400492.00 e y= 8490476.00, seguindo 

posteriormente em linha reta por outros 1000 metros (paralelo à Avenida Amazonas) até atingir o 

ponto inicial, fechando o polígono. 

 

  2.5- Analise de Vulnerabilidades: A analise da situação atual do sistema de drenagem e das 

soluções propostas permite fazer determinadas sugestões a serem consideradas na execução da 

Proposta Técnica de solução: 

1- Sobre a relação pavimentação (ou compactação) versus diminuição da infiltração e aumento dos 

fluxos de água em superfície: esta relação, inversamente proporcional, determina a necessidade de 

priorizar a execução das soluções técnicas previstas para as enchentes no bairro, antes de continuar 

avançando na pavimentação ou no despejo de cascalho nas suas ruas interiores e em aquelas 

situadas nos bairros periféricos (Jardim Olenka, Jardim Primavera e Boa Esperança). Além disso, é 

preciso considerar o “efeito barreira” que o asfalto ou o cascalho exercem quando ficam 

transversais aos fluxos naturais da água na depressão ou bacia de Palmeiras.  

2- Sobre a necessidade de estabilizar os taludes: o caráter vertical das paredes dos canais atuais, 

perpendiculares à Avenida Olacir de Moraes (com inclinação maior do que o material geológico 

pode suportar), é um fator deflagrador que contribui para a ocorrência de escorregamentos em 

queda (separação de uma massa ao longo de uma superfície sob o efeito da gravidade), quando as 

argilas perdem compactação devido à seca.  



Portanto, precisam-se revestir os canais atuais de drenagem com estruturas de contenção. Nos 

futuros canais propostos, a estabilização será garantida com grama (ou com revestimento de 

concreto, nas seções previstas nos desenhos técnicos) 

3- Sobre o risco de assoreamento dos canais e lagoas (atual e futura): No caso dos canais atuais, o 

processo antes descrito disponibiliza material para o seu assoreamento, razão pela qual precisam de 

limpeza sistemática (tanto na futura obra de conexão entre os canais 2-3 e 2-4 com o Canal 

Principal, quanto nos tubos de conexão dos canais atuais com os citados, o risco de assoreamento 

será menor, demandando, também, de limpeza sistemática). 

No caso das lagoas, para manter as capacidades de armazenamento dos volumes de água previstos 

nos respectivos projetos, é preciso prever a limpeza sistemática do fundo da lagoa atual (interseção 

das Avenidas Ceará e Amazonas) e da futura lagoa.  

4- Sobre o escoamento sub superficial e a formação de dutos: A área da futura lagoa não tem alta 

probabilidade de formação de dutos, pois eles se desenvolvem quando há diferenças de textura entre 

horizontes, o que gera diminuição da permeabilidade, surgindo fluxos sub superficiais. Porém, para 

isso tem que existir camadas de baixa permeabilidade no solo que impedem (temporária ou 

permanentemente) a percolação, propiciando a saturação das camadas sobrejacentes. Outro fato 

positivo é que a depressão da futura lagoa é fechada, fato que impede a movimentação de um 

possível fluxo sub superficial. 

 

PARTE III: DESENHO DO PARQUE TEMÁTICO “PALMEIRAS”. 

O levantamento feito sobre as atuais instalações de lazer no bairro permite concluir que a 

disponibilidade de um Parque Temático na sua periferia poderia contribuir tanto na melhora da 

imagem estética ao redor da futura lagoa, quanto no lazer da população, a formação da identidade 

local e na Educação Ambiental das atuais e futuras gerações de camponovenses, entre outros 

valores agregados. A continuação se apresenta um resumo dos detalhes técnicos do Parque 

Temático proposto: 

3.1- Área total do Parque: 30 hectares, com uma cerca perimetral com altura de 1,65 m. e 13 fios 

de arame liso, usando postes mortos. 

 

Princípios de concepção do Parque: 

    3.1.1-Principio da identidade: 

            Dado que a cidade de Campo Novo surge como resultado da presença de vários grupos 

humanos, culturalmente diferentes (tanto Gaúchos e Nordestinos, quanto pessoas procedentes do 

Sudeste e Centro-Oeste, principalmente) em interação com os moradores tradicionais (os índios 

Parecis), o Parque deve refletir essas culturas, tanto na casa-museu, quanto na praça. Nesta ultima 

foram propostas três variantes de desenho: 

I- Com forma de triangulo (Figura 3), representando em cada um dos seus vértices (com pedra 

colorida), um elemento selecionado que identifique às culturas Parecis, Gaúcha e Nordestina (pela 

sua implicação no surgimento desta e outras muitas cidades mato-grossenses).  

II- Com forma de estrela de cinco pontas, em cada uma representando igualmente, um elemento 

cultural selecionado dos Parecis, Gaúchos e Nordestinos, acrescentando o Sudeste e o Centro-Oeste. 

III- Com a forma do brasão da cidade, ficando a seleção dos símbolos culturais e seus portadores, 

na decisão das autoridades e o povo de Campo Novo. Os detalhes do simbolismo da praça são 

explicitados na Zonificaçâo Funcional. 

 

    3.1.2- Principio da Zonificaçâo Funcional: 

             O Parque é concebido para ocupar totalmente o espaço da lagoa e sua periferia, com uma 

extensão de 30 hectares (Figura 4). Essa lagoa apresentaria a forma de óculos, para garantir maior 

suavidade, e contará com uma ilha no seu centro, de forma quase circular, onde ficaria o “coração” 

do Parque. O aceso à ilha será através de uma ponte rústica na forma de arcada (preferentemente 



construída de madeiras resistentes ao intemperismo) e sem escadas, possibilitando o acesso de 

pessoas com impedimentos físicos.  

 
 

Figura 3: Vista em planta das casas e a praça 

(considerando a forma de triangulo). 

Figura 4: Entrada ao Parque, com  estacionamento e 

ponte de aceso à ilha. 

 

A zonificação funcional do Parque Temático compreende três zonas (identificadas como A, B e C), 

com suas funções adequadas às suas potencialidades: 

A)- Zona de Lazer: Localizada na entrada do Parque, está estruturada pelos seguintes conjuntos: 

 Conjunto de casas de serviços: 

Conformado por três casas circulares separadas (em forma de chapéu), com paredes de tabuas de 

madeira colocadas verticalmente e teto de folhas de palmeiras (estilo Parecis), nas quais vão se 

mostrar as principais características das culturas que convergem em Campo Novo. Além delas, 

uma casa administrativa na entrada, construída com materiais comuns da “modernidade” (tijolo e 

telha, com janelas e porta de madeira). 

      As características das casas circulares serão as seguintes: 

      Casa Museu com stands dedicados a representar (em caráter de Exposição Permanente), as culturas 

citadas. 

Suas dimensões seriam: 10 metros de diâmetro, com um palanque central a partir do qual se 

construiriam paredes de troncos rústicos finos (de 3,0 metros de alto), colocados verticalmente, 

unidos um com o outro, até uma distancia de 2,0 metros da parede perimetral da casa-museu, 

deixando um corredor circular para que as pessoas transitem livremente e possam visitar qualquer 

stand a vontade. 

O espaço de cada stand seria então em forma de triangulo (com o vértice de todos eles no grande 

palanque central) e dentro de cada um, se mostraria uma cultura específica das que convergem na 

cidade. Por exemplo: 

- No caso do stand gaúcho, podem se apresentar elementos como: vestuário tradicional gaúcho, 

instrumentos de trabalho tradicionais, etc.  

- No stand nordestino, com paredes revestidas de adobo, podem se apresentar tradições do Nordeste 

brasileiro como: a fábrica de raspadura, o telar, os utensílios do aguador, objetos do artesanato 

popular, entre outros. 

- No stand Parecis: objetos da cultura indígena local, tradições do imaginário oral, etc. 

Detrás da casa-museu estaria a lagoa (rodeada por vegetação de Cerrado) e desde sua porta 

posterior, ou desde as pequenas casinhas periféricas, poder-se-ia sair pelas trilhas, para fazer 

interpretação ambiental. 

Casas de serviços: Seriam duas casas, também circulares (uma a cada lado da casa principal), com 

a mesma forma e tipos de materiais da casa principal. Suas dimensões seriam de 3,0 metros de 

diâmetro e estariam distanciadas a 7,0 metros da casa principal.  



   Sua estrutura: um balcão em meia lua para vender as mercadorias e um pequeno portal. 

 Uma destas casas secundarias seria destinada à Bar-Lanchonete (que incluiria a venda de 

produtos tradicionais das culturas representadas: churrasco, mate chimarrão, rapadura, etc). 

 A outra seria a Loja de Artesanatos (para vender artesanatos das diferentes culturas). 

Casa administrativa: situada na beira do estacionamento, à esquerda da porta de entrada ao Parque 

(dado que o Parque dispõe de um estacionamento na entrada, à ilha só pode se passar a pé, através 

da ponte).  

 Conjunto da praça simbólica. 

Detrás das casas seria construída uma pequena praça com a forma que resulte selecionada a partir 

das variantes propostas. 

 Como foi explicado, nos vértices existentes em cada ponta da figura geométrica 

correspondente (ou nas aristas do brasão do município), deverá se desenhar, usando pedras 

coloridas, o símbolo representativo de cada uma das culturas que nutriram as raízes da nova 

geração (a escultura situada no centro da praça).  

 Essa escultura é uma fonte cuja parte inferior representa um arvore com raízes que apontem 

para cada esquina da praça, e a parte superior uma mulher com uma criança no colo, 

representando o futuro (Figura 5). 

 A segurança no futuro esta garantida pelo fato da criança receber a leite que brota do peito da 

mãe (como símbolo de fertilidade e força) e também pelo fato dela alimentar continuamente a 

terra, com seu trabalho. (Figura 6). 

 O cercado ao redor da fonte tem 12 balaústres que representam os 12 meses do ano em que ela 

é fértil e os 12 bancos ao redor da praça representam a segurança no futuro.  

 A criança devera ter na sua mão um fruto da terra, típico no município, como uma espiga de 

milho, por exemplo, representando a continuidade de Campo Novo no tempo. 

A praça, no centro do Parque, pode-se converter num espaço apropriado para desenvolver 

atividades educativas, tais como as envolvidas na Educação Ambiental. 

  
Figura 5: Entrada ao Parque: estacionamento e 

ponte de aceso à ilha. 

Figura 6: Vista panorâmica da praça com a escultura 

central 

 

 Conjunto do viveiro florestal. 

Localizado preferentemente dentro da ilha, o viveiro deverá reproduzir plantas de diverso tipo 

(tanto de espécies selecionadas do Cerrado, quanto de espécies ornamentais, frutais u outras que se 

decida). No caso das espécies do Cerrado, o viveiro deve garantir a sustentabilidade do próprio 

Parque ao garantir as plantas para o reflorestamento sistemática do mesmo. 

B)- Zona de Interpretação ambiental: 

Localizada ao redor da lagoa, esta zona deverá ser reflorestada com mudas de espécies nativas 

do Cerrado que tem potencial econômico (alimentício, ornamental, melífero, medicinal, u outro). 

No texto original deste trabalho aparece uma relação de espécies que poderiam ser consideradas, 



incluindo palmeiras do Cerrado como Indaiá-do-cerrado (Attalea exígua Drude); Carnaubeira 

(Copernicia cerifera) e Guabiroba (Cocos commosa, Mart.). Também se explicam as restrições em 

relação com o uso de espécies exóticas. 

No interior da Zona de Interpretação Ambiental deverão se construir trilhas interpretativas 

devidamente sinalizadas, indicando-se no pé de cada uma das espécies mais representativas, os 

dados de identificação: nome comum, nome científico, estado de conservação no país e potencial 

econômico específico. As trilhas devem partir diretamente desde a Zona de Lazer, num percurso de 

ida e volta ao redor da lagoa. 

C)- Zona Restrita: 

Trata-se do interior da lagoa, área de maior vulnerabilidade frente aos processos de degradação 

naturais e/ou antrópicos. O fundo da lagoa deve armazenar os sedimentos transportados pela água 

coletada desde o canal, os quais deverão contribuir para o “selamento” do fundo. 

Além disso, a ideia de plantar uma cobertura herbácea ou gramado (incluindo algumas mudas de 

espécies de vegetação do Cerrado) nas paredes ou taludes da lagoa e dos canais de acesso se 

sustenta na necessidade de estabilizar esses taludes frente à erosão e aos processos gravitacionais 

próprios dos canais atuais. Neste sentido, recomenda-se incorporar resíduos de coleta como forma 

de contribuir com matéria orgânica para a formação de substratos nos taludes da lagoa e também 

dos canais. 
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