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ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CECA N.   , DE 27 DE JUNHO DE 2012 
 
 
ENQUADRAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
 
Corpos d'água pertencentes à Classe Especial: 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Miranda: rio Miranda 
  
 Rio Miranda e seus afluentes, até a confluência com o córrego Guardinha; 
 Rio Santo Antônio e seus afluentes, até o ponto de captação de água de abastecimento para 
o município de Guia Lopes da Laguna; 
 Rio Formoso e seus afluentes, até a confluência com o córrego Bonito; 
 Rio Nioaque e seus afluentes, até a confluência com o rio Canindé; 
 Rio Canindé e seus afluentes, até a confluência com o rio Nioaque; 
 Rio da Prata e seus afluentes, até a confluência com o rio Verde; 
 Rio Chapena e seus afluentes, até a confluência com o rio Miranda; 
 Rio Betione e seus afluentes, até a confluência com o rio Miranda; 
 Córrego da Onça e seus afluentes, até a sua foz no rio Miranda; 
 Todos afluentes da margem esquerda do rio Miranda, desde o córrego da Onça até a 
confluência com o rio Chapena; 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Miranda: rio Aquidauana 
 
 Rio Aquidauana e seus afluentes, até a confluência com o córrego Corguinho ou Santa Rosa; 
 Córrego Barreiro e seus afluentes, até a sua foz no rio Aquidauana; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Aquidauana, no trecho entre os córregos 
Corguinho ou Santa Rosa e Barreiro; 
 Córrego São João e seus afluentes, até a confluência com o córrego Três Lagoas; 
 Rio Taquaruçu e seus afluentes, até a confluência com o córrego Pulador; 
 Córrego Piraputanga e seus afluentes, até a confluência com o córrego Diogo (que drena as 
águas do município de Terenos); 
 Córrego Ceroula e seus afluentes, até a confluência com o córrego Piraputanga; 
 Córrego Angico e seus afluentes, até a confluência com o córrego Ceroula; 
 Córrego do Carrapato e seus afluentes, até sua foz no rio Aquidauana; 
 Ribeirão Jatobá e seus afluentes, até o ponto previsto para a futura captação de água de 
abastecimento para o município de Jaraguari; 
 Ribeirão Vermelho e seus afluente, até a sua foz no rio Aquidauana; 
 Córrego Correntes e seus afluentes, até a sua foz no rio Aquidauana; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Aquidauana, entre o ribeirão Vermelho e o 
córrego João Dias. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Taquari: 
 
 Córrego Brejão (formador do rio Coxim) e seus afluentes, até a confluência com o córrego 
Campanário; 
 Córrego Campanário (formador do rio Coxim) e seus afluentes, até a confluência com o 
córrego Brejão; 
 Córrego das Furnas e seus afluentes, até a sua foz no rio Taquari; 
 Todos os afluentes da margem esquerda do rio Taquari, desde a sua confluência com o 
córrego das Furnas até o local onde adentra o Estado de Mato Grosso do Sul; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio do Peixe, até a sua foz no rio Taquari; 



 

 
R:Des.Leão Neto do Carmo, s/n, Q-3,  S.3, Parque dos Poderes - 79031-902- (067) 3318-5638 Campo Grande-MS 
 

 

 Córrego Junto e seus afluentes, até  o ponto previsto para a captação de água de 
abastecimento para o município de Rio Verde de Mato Grosso, no cruzamento da rodovia BR-163; 
 Rio Verde e seus afluentes; até o ponto de captação de água para o abastecimento do 
município de Rio Verde de Mato Grosso; 
 Córrego Fortaleza e seus afluentes, até o ponto de captação de água para o abastecimento 
do município de Coxim. 
 Ribeirão Camapuã e seus afluentes, até o ponto previsto para a captação de água para o 
abastecimento do município de Camapuã; 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Apa: 
 
 Rio Apa e seus formadores, desde a nascente até a confluência com o córrego Sombrero; 
 Córrego Estrelinha e seus formadores, desde a nascente até a sua foz no rio Estrela; 
 Rio Perdido e seus formadores, desde a nascente até a confluência com o córrego Sujo; 
 Rio Caracol e seus formadores, desde a nascente até a sua foz no córrego Azul; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Caracol, desde o córrego Scardini até o córrego 
Santa Bonita; 
 Córrego da Porteira, desde a sua nascente até a confluência com o córrego Bocajá; e  
 Córrego Bocajá e seus formadores. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Correntes: 
  
 Todos os afluentes da margem esquerda do córrego do Arame até a confluência com o 
córrego Cangalha; 
 Córrego Cangalha e seus formadores; 
 Todos afluentes da margem esquerda do rio Correntes, entre o córrego da Cangalha e o 
córrego Cabeceira Alta; 
 Córrego Piranema, desde a sua nascente até a sua foz no rio Correntes; 
 Rio Piquiri e seus formadores, desde sua nascente até o córrego da Estiva; e 
 Córrego da Estiva e seus formadores. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Negro: 
 
 Rio Negro e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o córrego São 
João; 
 Córrego São João e seus formadores; 
 Rio do Peixe e seus formadores, desde a sua nascente até o córrego Cab. do Galheiro; e  
 Córrego Cab. do Galheiro e seus formadores. 
 
 

Corpos d'água pertencentes à classe 1 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Miranda: rio Miranda 
 
 Rio Miranda e seus afluentes, desde a confluência com o córrego Guardinha até o ponto para 
captação de água para abastecimento do município de Jardim; 
 Rio Miranda e seus afluentes, desde a sua confluência com o rio Chapena até o ponto para 
captação de água para abastecimento do município de Miranda; 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Miranda: rio Aquidauana 
 
 Rio Aquidauana  e seus afluentes, no trecho compreendido entre os córregos Corguinho e 
Ceroula, exceto os alhures classificados; 
 Córrego Buriti e seus afluentes, até a confluência com o córrego Canastrão; 
 Rio Varadouro e seus afluentes, até a sua foz no rio Cachoeirão; 
 Rio Dois Irmãos e seus afluentes, até a sua foz no rio Aquidauana; 
 Córrego Corguinho e seus afluentes, até o ponto para a captação de água para o 
abastecimento do município de Corguinho; 
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 Rio Aquidauana e seus afluentes da margem direita, desde o córrego Ceroula até a sua 
confluência com o ribeirão Vermelho, exceto os alhures classificados. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Taquari 
 
 Afluentes de ambas as margens do rio Coxim, entre o córrego Ponte Vermelha e o ribeirão 
Camapuã; 
 Afluentes de ambas as margens do rio Coxim entre o ribeirão Camapuã e o rio Jauru; 
 Rio Jauru e seus afluentes, desde a sua nascente até sua confluência com ribeirão Bananal; 
 Afluentes da margem esquerda do ribeirão Figueirão, no trecho desde as suas nascentes até 
a sua foz no rio Coxim; 
 Todos do afluentes da margem direita do rio Jauru, no trecho de sua confluência com o 
ribeirão Bananal até a sua foz no rio Coxim; 
 Rio Taquari e seus afluentes, desde o local onde adentram o Estado de Mato Grosso  do Sul 
até a sua confluência com o ribeirão Bom Sucesso. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Apa: rio Apa e seus afluentes 
 
 Rio Apa e sues afluentes, desde a foz do córrego Sombrero até a confluência com o rio 
Estrela; 
 Córrego Sombrero e seus formadores; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Apa  compreendidos entre o córrego Grandelão e 
o rio Caracol; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Apa compreendidos entre o rio Caracol e o rio 
Perdido; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Apa compreendidos entre o rio Perdido e a sua 
foz no rio Paraguai; 
 Córrego Azul e seus formadores, desde a sua nascente até a sua foz no rio Caracol; 
 Rio Caracol e seus afluentes, desde o córrego Azul até a confluência com o córrego 
Rapadura, exceto os alhures classificados: 
 Córrego Figueira e seus formadores; 
 Córrego Itá e seus formadores, até a sua foz no rio Estrela; e 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Estrela compreendidos entre os córregos Itá e 
Taquara. 
 Rio Caracol e seus afluentes, desde o córrego Rapadura até a sua foz no rio Apa; 
 Rio Perdido e seus afluentes, desde a sua confluência com o córrego Sujo até a sua foz no rio 
Apa com exceção dos córregos Lageado, São Miguel e Carapé (Classe II). 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Apa: afluentes diretos do rio Paraguai 
 
 Todos os afluentes que correm diretamente ao rio Paraguai, desde o limite da bacia 
(Nabileque/Apa) até a confluência com o rio Amonguijá; 
 Rio Amonguijá e seus afluentes, desde a sua nascente até a confluência com o córrego São 
Paulo; 
 Córrego Progresso e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o córrego 
Figueira. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Correntes: 
 
 Córrego Benjamin e seus formadores, até a sua foz no rio Correntes; 
 Rio Piquiri e seus formadores, no trecho compreendido entre o córrego Estiva e o ribeirão 
Pedro Gomes; 
 Rio Piquiri e seus formadores, no trecho compreendido entre o ribeirão Pedro Gomes e a sua 
foz no rio Correntes; e 
 Todos os afluentes da margem esquerda do rio Correntes (ou Piquiri), no trecho 
compreendido entre o rio Piquiri e os limites da bacia dos rios Correntes e Taquari. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Nabileque: rio Nabileque e seus afluentes 
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 Rio Nabileque e seus formadores da margem esquerda, desde a sua nascente até sua foz no rio 
Paraguai; 

 
  Da Sub-Bacia do rio Nabileque; afluentes diretos do rio Paraguai 
 
 Afluentes diretos do rio Paraguai (todos os afluentes que correm diretamente ao rio Paraguai), 
desde a confluência no rio Nabileque até o limite de bacia dos rios Nabileque e Apa. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Negro 
 
 Rio Negro e seus formadores, no trecho compreendido entre o córrego São João e o córrego 
Branco; 
 Córrego Branco e seus formadores; 
 Rio do Peixe e seus afluentes, no trecho compreendido entre o córrego Cab. do Galheiro e o 
córrego Colônia Velha; 
 Córrego Rico e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o córrego do 
Veado; 
 Córrego do Veado e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o córrego 
Rico; 
 Córrego do Garimpo e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o 
córrego Falha dos Padres; 
 Córrego Falha dos Padres e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o 
córrego Garimpo; 
 Córrego do Acampamento e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o 
rio Negro; 
 Todos os afluentes da margem direita do rio Negrinho, desde a sua nascente até a sua foz no 
rio Negro; 
 Rio Taboco e seus formadores, desde a sua nascente até a confluência com o córrego da 
Divisa; e  
 Córrego da Divisa e seus formadores. 
 
Corpos d'água pertencentes à Classe 2 
 
 Pertencem à Classe 2 todos os corpos d'água das Sub-Bacias dos Rios Miranda, Taquari, 
Apa, Correntes, Nabileque e Negro, exceto os alhures classificados, e o córrego Imbiruçu da Sub-
Bacia do Rio Pardo, desde as suas  nascentes até a confluência com o córrego Serradinho. 
 
Corpo d'água pertencentes à Classe 3 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Miranda: rio Miranda 
 
 Córrego do Salto e seus afluentes, até a confluência com o rio Nioaque; 
 Córrego Urumbeba e seus afluentes, desde a sua confluência com o córrego Água Branca até 
a sua foz no rio Nioaque; 
 Córrego Cascavel ou Campinas e seus afluentes, até a sua foz no rio Salobra; 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Miranda: rio Aquidauana 
   
 Córrego Angico e seus afluentes, desde a sua confluência com o córrego Pulador ou Retiro 
até a sua foz no córrego Ceroula; 
 Córrego Piraputanga e seus afluentes, desde o córrego Diogo até a sua foz; 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Taquari 
 
 Canal do Tamengo e seus formadores. 
 
  Da Sub-Bacia do Rio Correntes: 
 
 Córrego Amarra Cabelo, desde a sua nascente até a sua foz no córrego Boa Vista; e  
 Córrego do Sapé, desde a sua nascente até a sua foz no córrego Boa Vista. 
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  Da Sub-Bacia do Rio Pardo: 
 
 Córrego Imbiruçu e seus afluentes, desde a confluência com o córrego Serradinho até a sua 
foz no rio Anhanduí. 
 
  
 
 
 


