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APRESENTAÇÃO
Mato Grosso do Sul conta com sua Política Estadual de Recursos Hídricos, elaborada no ano de 2002, em consonância com a Política Nacional de Recursos
Hídricos, que objetiva assegurar a indispensável disponibilidade qualitativa e quantitativa da água para a atual e as futuras gerações. Neste ano de 2009, o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos aprovou o Plano Estadual de Recursos Hídricos,
construído de forma amplamente participativa. Agora estamos disponibilizando este
Relatório da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Mato Grosso do Sul
– 2005/2006/2007 que é especialmente relevante por abranger os três primeiros
anos da “Década da Água”, iniciada em 2005 por deliberação da Organização das
Nações Unidas, que entendeu a urgente necessidade do aprimoramento das políticas de recursos hídricos. Assim, o Estado acompanha as mais modernas tendências
sem perder o foco das especificidades regionais e locais.
Busca-se, desta forma, incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento de políticas públicas e, consequentemente, o desenvolvimento social e econômico de Mato
Grosso do Sul em consonância com a dimensão ambiental, especialmente a dos
recursos hídricos.
O presente Relatório configura-se, portanto, em um instrumento relevante para a
tomada de decisão e para informação da sociedade, já que ajuda a divulgar parte
das ações que estão sendo implementadas e que representam o compromisso do
governo de Mato Grosso do Sul em buscar o permanente aperfeiçoamento da gestão
de seus recursos naturais, com o olhar voltado para o futuro, rumo ao desenvolvimento sustentado.

Carlos Alberto Negreiros Said de Menezes

DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL
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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia, por intermédio do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, vem
operacionalizando a Rede Básica de Monitoramento da Qualidade das Águas há
cerca de quinze anos. A publicação dos resultados do monitoramento teve início em
1995 (contemplando os anos de 1993, 1994 e 1995), e foi interrompida em 2005.
O presente Relatório tem o propósito de resgatar a continuidade da divulgação dos
resultados do monitoramento dos corpos hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul,
publicando as informações pertinentes aos anos de 2005, 2006 e 2007.
São informações essenciais para subsidiar decisões no âmbito da política de recursos hídricos e demais políticas públicas do Estado, que contribuem, ainda, para o
aprimoramento da compreensão sobre a importância da água e para a participação
da sociedade no desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Roberto Ricardo Machado Gonçalves
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL
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RELATÓRIO DE QUALIDADE
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO
ESTADO DE MATO ROSSO DO SUL

INTRODUÇÃO
A Rede Básica de Monitoramento da Qualidade das Águas de Mato Grosso do Sul foi criada em 1992,
com recursos do Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA), do Ministério de Meio Ambiente, com o objetivo
de avaliar por meio de séries históricas a evolução da qualidade das águas, visando a subsidiar tomadas de
decisão relativas ao licenciamento ambiental, ao controle do lançamento de efluentes nos corpos receptores e ao
enquadramento dos corpos d’água e à manutenção da vida aquática.
Inicialmente abrangeu as sub-bacias da Bacia do Alto Paraguai (BAP), que se destaca por sua característica
peculiar de abrigar uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta: o Pantanal Mato-grossense, declarado
pela Constituição Federal como Patrimônio Nacional, e em 2000 classificado pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Reserva da Biosfera.
A partir de 1999, a rede de monitoramento estendeu-se também para a Bacia do Rio Paraná, tendo início
pela sub-bacia do rio Ivinhema, tendo em vista o elevado nível de desenvolvimento da região, a concentração de
municípios, o elevado número de atividades potencialmente poluidoras nela inseridas e a sua importância para a
criação e reprodução de peixes que povoam o rio Paraná. Logo a seguir, foi incluída, também, a sub-bacia do rio
Aporé e alguns cursos de água da sub-bacia do rio Pardo.
Nessas diversas sub-bacias foram mapeados todos os corpos d’água, elaborados os diagramas unifilares e
realizados os levantamentos in loco das atividades econômicas nelas instaladas. Os pontos de amostragem da Rede
Básica de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais foram definidos com base no tipo de indústria, carga
poluidora, usos da água, necessidades de controle por parte do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
(IMASUL), facilidade de acesso e tempo necessário para que as amostras fossem processadas nos laboratórios. A
seguir foram determinados os indicadores de qualidade das águas e a frequência de amostragem.
Periodicamente são apresentados Relatórios de Qualidade das Águas Superficiais com os resultados das
análises laboratoriais. Foram publicados até o momento, dez relatórios da Bacia do Alto Paraguai, abrangendo os
anos de 1994, 1995, 1996, 1997-1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, além de um Relatório de
Avaliação de Tendências publicado em 2005. Com relação à Bacia do Rio Paraná, foram publicados dois relatórios,
um referente à sub-bacia do rio Ivinhema – 2004 e 2005, e um específico da bacia do rio Dourados, abrangendo
os anos de 1999 e 2000.
O conteúdo deste Relatório está estruturado em cinco capítulos. Nos dois primeiros, são apresentados
sinteticamente a política e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos do Estado e caracterizadas sumariamente
as duas bacias do Estado, a do Alto Paraguai e do Paraná.
A seguir, após a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados, são apresentados e discutidos
os resultados do monitoramento da qualidade das águas superficiais realizado em 2005, 2006 e 2007 nas seis
sub-bacias da BAP (Apa, Correntes, Miranda, Nabileque, Negro e Taquari), e em três das nove sub-bacias da
Bacia do Rio Paraná (Ivinhema, Aporé e Pardo). Também fazem parte do Relatório, as conclusões e referências
bibliográficas. Os quadros com os resultados de todos os parâmetros analisados, por ponto de monitoramento, são
apresentados anexos.
Espera-se que este Relatório contribua para subsidiar a gestão e o gerenciamento dos recursos hídricos
instituídos pela Lei Estadual n° 2.406/2002, que estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e
criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH), orientada pelos princípios dos usos
múltiplos e da indissociabilidade entre quantidade e qualidade das águas.
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1 GESTÃO DAS ÁGUAS

1.1 Política de Recursos Hídricos
A gestão da água é determinante da qualidade ambiental e do nível de qualidade de vida das populações,
em particular do desenvolvimento socioeconômico harmonioso e sustentável, devendo contribuir para reduzir as
assimetrias regionais. Desse modo, a gestão da água não pode se limitar a um conjunto de processos de decisões
casuísticas para responder de forma avulsa a cada problema, seja de excesso de água, seja de poluição e degradação
de sua qualidade, seja de proteção ambiental. Pelo contrário, a gestão do recurso água, para ser eficaz, terá de
ser baseada em soluções integradas, coerentes e eficazes em face dos diferentes objetivos que se pretende atingir
(MAGALHÃES, 1998).
Assim, é indispensável que o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos considere os seus diversos
usos, visando a atingir, da melhor forma, sua finalidade econômica e social. Torna-se assim imprescindível que
seja considerada a preservação da natureza, bem como o uso sustentável dos recursos hídricos e a necessidade de
integração com o gerenciamento ambiental.
No Brasil, as primeiras legislações sobre controle ambiental começaram a ser aprovadas no início da década
de 1980, e, com isso, teve início a pressão sobre as indústrias privadas quanto ao controle de seus efluentes. Em
1981, foi aprovada a Lei nº 6.938, que estabeleceu os objetivos e os instrumentos da Política Nacional de Meio
Ambiente e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).
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A Lei nº 6.938/1981 também criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com funções
deliberativas e consultivas em matéria de política ambiental. Ressalta-se o significativo avanço representado pelo
CONAMA na descentralização da tomada de decisões, ao reunir segmentos representativos dos poderes públicos
em seus diferentes níveis, com delegados de instituições da sociedade civil.
No que se refere à regulação institucional, o Brasil dispõe de inúmeros instrumentos de controle em sua
legislação ambiental, que contemplam questões básicas relativas à sustentabilidade do uso da água. O Código
Florestal e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) também são considerados no gerenciamento
integrado de uma bacia.
Em Mato Grosso do Sul, ainda antes da Política Nacional do Meio Ambiente, foi aprovada a Lei nº 90, de 2
de junho de 1980, que dispôs sobre as alterações do meio ambiente e estabeleceu normas de proteção ambiental.
Definiu o que é poluição, quais são os órgãos de proteção ambiental, a política estadual de controle da poluição.
Estabeleceu ainda: a obrigatoriedade do licenciamento prévio de qualquer atividade potencialmente causadora
de poluição; as finalidades possíveis de uso das águas das bacias hidrográficas do Estado; a obrigatoriedade de
as indústrias se abastecerem a jusante do ponto de lançamento de seus efluentes; o controle de toda substância
lançada ao ar; a proibição de queima ao ar livre em áreas densamente povoadas; a obrigatoriedade da conservação
do solo; a possibilidade de o Estado criar áreas conservacionistas especiais em áreas acidentadas ou pedregosas,
impróprias para a agricultura e a pecuária; as penalidades para os transgressores das disposições legais. A mesma
Lei criou o Conselho Estadual de Controle Ambiental (CECA), órgão consultivo e deliberativo.
A Constituição Federal de 1988 definiu os recursos hídricos do País como um bem público e estabeleceu
as competências dos Estados e da Federação. Seguiu-se dessa forma, tanto na esfera federal quanto nas Unidades
da Federação, a elaboração e a implementação de uma série de normas legais que disciplinam os usos e a gestão
desse recurso, consolidando-se, assim, o arcabouço jurídico que cria a Política de Recursos Hídricos, passando a
adotar-se uma visão sistêmica na gestão das águas.
A Constituição de Mato Grosso do Sul, promulgada no ano seguinte, em seu Capítulo X (Dos Recursos
Hídricos), expressa preceitos e comandos a fim de dotar o Estado de mecanismos jurídico-legais para o gerenciamento
dos recursos hídricos. Estabeleceu como dever da administração pública a elaboração do plano estadual de recursos

hídricos e a instituição do sistema de gestão desses recursos, com o propósito de garantir a sua utilização racional
e proteção adequada, congregando, para tanto, os organismos estaduais e municipais e a sociedade civil.
A legislação mais importante para a preservação das águas no País viria em 8 de janeiro de 1997, com
a aprovação da Lei Federal nº 9.433, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, com o objetivo de
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados
aos respectivos usos, por meio de sua utilização racional e integrada, e da prevenção e defesa contra eventos
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
Em Mato Grosso do Sul, a Lei Estadual nº 2.406, de 29 de janeiro de 2002, instituiu a Política Estadual
de Recursos Hídricos (PERH) e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, tendo por
finalidade (art. 2º):
I - assegurar, em todo o território do Estado, a necessária disponibilidade de água, para
os atuais usuários e gerações futuras, em padrões de qualidade e quantidade adequados
aos respectivos usos;
II - promover a compatibilização entre os múltiplos e competitivos usos dos recursos
hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - promover a prevenção e defesa contra os eventos hidrológicos críticos, de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, que ofereçam riscos à
saúde e à segurança pública ou prejuízos econômicos ou sociais;
IV - incentivar a preservação, conservação e melhoria quantitativa e qualitativa dos
recursos hídricos.

A Política Estadual de Recursos Hídricos fundamenta-se nos seguintes princípios (art. 3º):
I - a água é um recurso natural limitado, bem de domínio público e dotado de valor
econômico;
II - todos os tipos de usuários terão acesso aos recursos hídricos, devendo a prioridade
de uso observar critérios sociais, ambientais e econômicos;
III - adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de implementação da
Política Estadual dos Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos;
IV - a gestão dos recursos hídricos do Estado será descentralizada e deverá contar com
a participação do Poder Público, dos usuários e da comunidade.

Constitui também um princípio da Lei o uso prioritário dos recursos hídricos para o consumo humano e a
dessedentação de animais.
É importante mencionar ainda: no âmbito nacional, a Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de
2005, que instituiu a classificação dos corpos de água e as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabeleceu as condições e os padrões de lançamento de efluentes; no âmbito estadual, a Deliberação CECA/
MS n° 003, de 20 de junho de 1997, que dispôs sobre a preservação e utilização das águas das bacias hidrográficas
do Estado, e enquadrou e classificou as águas da Bacia Hidrográfica do Paraguai e do córrego Imbiruçu.
Observa-se assim que em diversos dispositivos legais há a determinação de que os recursos hídricos sejam
gerenciados, levando-se em conta tanto o seu uso quanto a sua oferta, de forma quantitativa e qualitativamente
sustentável, considerando as bacias hidrográficas, e sob o princípio orientador da descentralização, permitindo o
compartilhamento entre as diferentes instituições governamentais e a participação da sociedade.
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1.2 Gestão administrativa
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituído pela Política Nacional dos Recursos
Hídricos, é composto de um colegiado deliberativo superior (Conselho Nacional de Recursos Hídricos); colegiados
deliberativos a serem instalados nas bacias hidrográfica (os comitês de bacia); e as instâncias executivas das
decisões dos colegiados regionais (as Agências de Água de bacia hidrográfica).
Em Mato Grosso do Sul, um modelo equivalente foi instituído pela Política Estadual de Recursos
Hídricos, onde a execução da função gerencial interinstitucional foi estabelecida. Integram o Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos: o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos - órgão colegiado de orientação
superior, com representantes governamentais e não governamentais; a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do
Planejamento, da Ciência e Tecnologia - órgão central de gestão e execução de políticas; os Comitês das Bacias
Hidrográficas - órgãos colegiados com representantes do poder público, usuários da água e sociedade civil; as
Agências de Águas. Essa estrutura é integrada conforme a Figura 1.
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Figura 1. Organograma do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Também foi criado pelo mesmo instrumento legal, o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos e definidas as
infrações das normas de utilização dos recursos hídricos e estabelecidas as penalidades correspondentes.
Entre as unidades em que está estruturada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento,
da Ciência e Tecnologia, é o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que se relaciona mais diretamente
à gestão dos recursos hídricos. Trata-se de entidade de Administração Indireta Supervisionada, com natureza

autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa e
operacional.
No cumprimento de sua finalidade, cabem ao IMASUL atribuições de âmbito ambiental geral.
Especificamente com relação aos recursos hídricos, desempenha suas funções individualmente por parcerias com
órgãos ou entidades públicas federais, estaduais ou municipais, e em especial com centros universitários do Estado
de Mato Grosso do Sul.
Com relação à Gerência de Controle e Fiscalização, são de sua competência, entre outras:
•
•
•
•
•
•

realizar as ações laboratoriais, tais como as amostragens e as análises físico-químicas,
bacteriológicas e hidrobiológicas;
realizar as ações de monitoramento do meio ambiente;
realizar as ações de geoprocessamento;
realizar as ações de fiscalização;
integrar-se com as Gerências de Licenciamento e de Recursos Hídricos, para a execução da
fiscalização e do monitoramento;
propor medidas de melhoria contínua quanto às ações de monitoramento, controle e fiscalização
ambiental.

1.3 Classificação e enquadramento dos corpos d’água
O enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes da água, é um
instrumento de planejamento instituído pela Política Estadual de Recursos Hídricos, que tem os objetivos de:
assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; diminuir os custos
de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes; e fornecer elementos para a fixação
do valor da outorga e cobrança pelo uso das águas.
Estabelecem-se assim as metas de qualidade a serem atendidas em determinado espaço temporal, de
maneira a corresponder às necessidades e aos usos potenciais definidos pela sociedade, que devem ser assegurados
mediante a implementação dos planos de bacia.
Em vista dos propósitos desta publicação, serão detalhadas as principais disposições relativas à mencionada
Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabeleceu a classificação dos corpos de água, as diretrizes ambientais para
o seu enquadramento e as condições e padrões de lançamento de efluentes. As águas doces foram classificadas em:
•
•
•
•
•

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

especial;
1;
2;
3;
4.

No Estado, a Deliberação CECA/MS nº 003/97 classifica as águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai
e do córrego Imbiruçu, e também sistematiza a classificação dessas águas nas cinco classes estabelecidas pela
Resolução CONAMA nº 357/2005.

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS EM MS
O Estado de Mato Grosso do Sul está configurado em duas grandes bacias hidrográficas, a Bacia do Rio
Paraná, a leste, e a Bacia do Alto Paraguai, a oeste, separadas pelo divisor de águas compreendido pela serra das
Araras, serra de Camapuã e parte da serra de Maracaju (Figura 2).
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Figura 2. Bacia do Rio Paraná e Bacia do Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul.

2.1 Bacia do Alto Paraguai
A Bacia do Rio Paraguai apresenta grande importância no contexto nacional, pois inclui o Pantanal, uma
das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, considerado Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de
1988 e Reserva da Biosfera pela Unesco, em 2000.

2.1.1 Características fisiográficas e hidroclimáticas naturais
A Bacia do Alto Paraguai possui uma área de 496.000 km², destes, 396.800 km² pertencem ao Brasil e
99.200 km² ao Paraguai e Bolívia. Da porção brasileira, 207.249 km² pertencem ao Estado de Mato Grosso do Sul
(cerca de 52%) e 189.551 km² a Mato Grosso. Dessa área, 64% correspondem a planaltos e 36% ao Pantanal,
uma extensa planície sedimentar, levemente ondulada. Ao norte, leste e sul, o Pantanal é limitado pelas terras altas
dos planaltos Central e Meridional e a oeste, pelo rio Paraguai.
Relevo: O planalto cujas altitudes variam de 200 a mais de 1.000 m, possui uma área de 214.802 km2,
que corresponde a 59% da Bacia do Alto Paraguai.
A planície aluvionar do Pantanal é formada principalmente por tributários da margem esquerda do rio
Paraguai, no território brasileiro, com sua borda oeste tocando o território da Bolívia ao norte e o do Paraguai ao
sul. É subdividida em várias sub-regiões ou “pantanais”. A altitude na planície é, em média, de 60 m a 150 m, e
a área total é de 147.574 km2 , que equivale a 41% da Bacia.
Geologia: No planalto, ocorrem rochas do Cretáceo, do Jurássico, carboníferas, devonianas, pré-cambrianas
e basálticas intrusivas. No Pantanal, acumulam-se, principalmente, sedimentos cenozóicos.
Precipitação: Média anual de cerca de 1.400 mm, variando ente 800 mm e 1.600 mm. As maiores
chuvas são observadas no planalto. O período de chuvas vai de outubro a abril, concentrando cerca de 70% a 80%
da média anual.
Principais rios e vazões médias: O rio Paraguai exerce grande influência no comportamento hidrológico, na
conformação e funcionamento do Pantanal. Desde a sua nascente em território brasileiro, na Chapada dos Parecis,
até sua confluência com o rio Paraná, na fronteira do Paraguai com a Argentina, ele percorre 2.621 km, sendo
1.683 km em território brasileiro.
Os principais rios dessa Bacia, no Estado de Mato Grosso do Sul, são: Apa, Perdido, Caracol, Correntes,
Piquiri, Miranda, Aquidauana, Formoso, Nabileque, Paraguai, Negro, Taboco, Taquari, Itiquira, Cuiabá, Coxim e
o próprio rio Paraguai, sendo os principais tributários diretos do rio Paraguai no território estadual os rios Piquiri,
Taquari, Negro, Miranda, Nabileque e Apa.
A vazão média da bacia é de 2.464 m3/s, após a confluência com o rio Apa, para o período 1939-2002. O
Pantanal funciona como um grande reservatório que retém a maior parte da água oriunda do planalto e regulariza
a vazão do rio Paraguai em até cinco meses entre as vazões de entrada e saída. Em Cáceres, a vazão média maior
é em março, final do período chuvoso, em Porto São Francisco, em abril e maio, em Porto Murtinho é maior em
junho e julho, completamente fora do período chuvoso. No planalto, as vazões específicas atingem 13/18 l/s/ km2,
e no Pantanal, em geral, são inferiores a 0,5 l/s/ km2.
Declividade dos rios: No Planalto, 30 cm/km em média, e no Pantanal, 3-5 cm/km na direção leste-oeste
e 1,5 a 3 cm/km na direção norte-sul, correspondendo ao rio Paraguai.
No Estado de Mato Grosso do Sul, a Bacia do Alto Paraguai está constituída pelas seguintes sub-bacias
hidrográficas e respectivas áreas aproximadas:
•

Sub-bacia do rio Apa - 17.066 km² ;
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•
•
•
•
•

Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia

do
do
do
do
do

rio
rio
rio
rio
rio

Correntes - 8.986 km²;
Miranda - 43.787 km²;
Nabileque - 18.369 km²;
Negro - 34.948 km²;
Taquari - 65.023 km².

Climatologia: A temperatura média anual varia entre 22°C e 26°C. Em dezembro, janeiro e fevereiro (verão),
são comuns temperaturas superiores a 38°C. As mínimas são observadas em junho, julho e agosto (inverno), com
18°C. Podem ocorrer mínimas diárias de 0°C.
O clima é classificado como quente e subquente quanto ao regime térmico; úmido e subúmido quanto ao
regime de chuvas e duração dos períodos secos, que podem ser de três, quatro ou até cinco meses.
Cheias e inundações: No Pantanal, a área de inundação dos leques aluviais apresenta uma média de
50.000 km2. A estação fluviométrica de referência do Pantanal brasileiro é Ladário, observada pela Marinha do
Brasil desde 1900. Quando o nível máximo anual em Ladário é igual ou superior a 4 m, considera-se que existe
cheia no Pantanal. Quando o nível varia de 4 m a 5 m a cheia é pequena; de 5 m a 6 m, a cheia é normal, e acima
de 6 m é uma grande cheia. Em anos chuvosos, como aconteceu em 1988 (6,64 m, a maior marca histórica) e
1995 (6,56 m, terceira marca do século), o rio Paraguai, no Pantanal, expande seu leito por inundação, alcançando
até 20 km de largura. A profundidade de submersão de terras no Pantanal varia em média de 0,5 m a 1,5 m. A
duração da submersão é bastante variável. Em algumas áreas pode alcançar até seis meses. Cheias localizadas em
sub-bacias não influem diretamente nas inundações do Pantanal.
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Vias de fluxo das águas: O fluxo lento das águas do Pantanal determina a perda de sedimentos em
suspensão e contribui para a queda dos níveis de pH e de oxigênio dissolvido na água.
Balanço hídrico: Em 2004, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul realizou um balanço hídrico para um período de 12 anos: 1970 a 1981, em razão da qualidade da
informação disponível. Para esse período, a vazão média de entrada no Pantanal, vinda do planalto, foi de 2.058
m3/s, e a saída, no rio Paraguai em Porto Esperança, de 2.165 m3/s, indicando uma contribuição do Pantanal
de apenas 107 m3/s. Apesar desse resultado positivo no global, em algumas sub-bacias os resultados anuais
parciais indicam perda de água no Pantanal. A diferença é que esse balanço de 12 anos considera o efeito do
armazenamento interanual de trechos no rio principal, onde não ocorre redução de volume. Isso mostra claramente
que o sistema hídrico do Pantanal regulariza um volume significativo de água e cria um ambiente aquático de terras
úmidas (wetlands).
Sedimentos: O aumento do desmatamento e as queimadas aceleram os processos erosivos no planalto, o
que tem ocasionado assoreamento crescente dos rios do Pantanal.
O volume de sedimentos que chega ao Pantanal é de cerca de 24.200.000 t/ano, sendo aproximadamente
11.000.000 t/ano originárias da Bacia do Alto Taquari. Entretanto, alcançam o rio Paraguai apenas 7.300.000
t/ano de sedimentos, medidos em Porto Esperança, ficando, portanto, retidas anualmente na planície mais de
16.900.000 t/ano.
Águas subterrâneas: A maior parte da BAP é composta de aquíferos porosos associados a sedimentos não
consolidados que cobrem substratos rochosos antigos. Os principais aquíferos de caráter regional da Bacia do Alto
Paraguai são o Pantanal (Quaternário) e o Guarani (Jurássico-Triássico).
Os sedimentos da Formação Pantanal, com espessura superior a 600 m, abastecem a área rural por meio
de poços escavados com profundidades que variam de 2 m a 6,5 m e os tubulares com profundidades que variam
de 10 m a 90 m.
Nas sub-bacias dos rios Taquari e Miranda, encontra-se parte da área de recarga do sistema aquífero
Guarani, com aproximadamente 29.000 km²; com espessura média de 250 m e produtividade dos poços em
média de 13 m³/h; a profundidade média é de 113 m.

Enquanto o aquífero Pantanal escoa suas águas para o rio Paraguai, as águas, em profundidade, do
Guarani dirigem-se para a Bacia do Paraná.
Ciclo de nutrientes e cadeia trófica: A produtividade ecológica é determinada pela dinâmica ou pulso
hidrológico dos rios, pelas propriedades físicas, químicas, microbiológicas do substrato e pelas comunidades de
plantas e animais adaptadas às condições de solos saturados ou inundados.
O regime hidrológico é fundamental para o funcionamento do sistema. O regime seca-cheia faculta eventos
de grande produção primária quando, na seca, os campos inundáveis são rapidamente tomados por plantas
oportunistas cuja biomassa serve de alimento para herbívoros.
Ciclo de vida da ictiofauna: A estação de chuva ocorre geralmente de outubro a abril. A reprodução dos
peixes ocorre no início da estação de cheia, com o deslocamento de cardumes desde o leito dos rios até as áreas
inundadas.
Vazante é a denominação dada ao período que coincide com o fim da estação cheia, geralmente de abril a
maio. Os peixes dispersam-se das áreas alagadas e voltam aos leitos dos rios por meio de canais de drenagem, isto
é, por meio das vazantes e dos corixos.
A estação de seca ocorre geralmente de junho a outubro. As espécies de peixes sedentárias, ou seja,
aquelas que não migram, enfrentam baixos níveis de oxigênio nas águas rasas e mornas, e algumas espécies
permanecem dormentes na lama durante toda a estação seca.

2.1.2 Características sociais e econômicas
População: Cerca de 1.900.000 habitantes, considerando apenas aqueles que vivem na Bacia, e cerca
de 2.800.000 de pessoas, incluindo o Município de Campo Grande e outros, no limite da Bacia (IBGE, 2000). As
cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres (todas em Mato Grosso) e Corumbá (Mato Grosso do
Sul) concentram cerca de 70% dos habitantes da Bacia do Alto Paraguai (1,6% da população brasileira).
Cidades e municípios: Há incluídos na BAP 31 municípios de Mato Grosso do Sul.
Sonora
Coxim
Camapuã
Corguinho
Jaraguari
Bodoquena
Guia Lopes da Laguna
Caracol
Porto Murtinho
Aquidauana
Miranda

Pedro Gomes
São Gabriel do Oeste
Rio Negro
Terenos
Sidrolândia
Bonito
Jardim
Corumbá
Costa Rica
Anastácio

Alcinópolis
Rio Verde de Mato Grosso
Rochedo
Bandeirantes
Campo Grande
Nioaque
Bela Vista
Ladário
Antonio João
Dois Irmãos do Buriti

As principais cidades são Corumbá, com estimativa de 100.268 habitantes (SEPLANCT, 2005), no
Pantanal; e Campo Grande, com estimativa de 749.768 habitantes (SEPLANCT, 2005), no limite da Bacia, no
planalto.
Indicadores econômicos: Na BAP, o setor primário ocupa 20% da população; o setor secundário, 18%, e
o setor terciário, 62%. Em Mato Grosso do Sul, o rendimento médio anual é de R$ 5.255,00.
Demandas associadas aos principais usos consuntivos:
•

demanda urbana: A demanda é de 3,64 m³/s (16% da demanda total) e se concentra na unidade hidrográfica
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do Alto Cuiabá (47%), na qual se localiza a região metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande;
•

demanda rural: A demanda é de 1,22 m³/s (5% da demanda total) e se concentra nas unidades hidrográficas
do Alto Cuiabá e do Alto Paraguai;

•

demanda animal: A demanda animal é de 8,77 m³/s (39% da demanda total), sendo o maior valor observado
na unidade hidrográfica do rio Miranda;

•

demanda industrial: A demanda industrial é de 1,10 m³/s (5% da demanda total), sendo os maiores valores
observados na unidade hidrográfica do Alto Cuiabá. As indústrias têm cerca de 75% de suas necessidades
de água supridas por fontes superficiais que abastecem os sistemas públicos e consomem cerca de 5%
da produção total de água tratada. O principal segmento industrial é o alimentício, que gera efluentes com
elevada carga orgânica;

•

demanda de irrigação: A demanda de irrigação é de 8,10 m³/s (35% da demanda total). Em termos gerais,
a irrigação na região hidrográfica é bastante pequena, somente a irrigação para o cultivo do arroz na unidade
hidrográfica do rio Miranda é expressiva. A demanda de irrigação varia entre 3,9 m³/s e 20,6 m³/s nos meses
de menor e maior demanda, respectivamente. A área irrigada é estimada em 25.709 ha (ANA, 2002).

A demanda total de água na região hidrográfica é de 22,83 m³/s (1,04% do País), sendo 39% para dessedentação
de animais, 35% para irrigação, 16% para abastecimento urbano, 5% para abastecimento rural e 5% para uso industrial.
Outros usos potenciais:
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•

geração de energia: Pela sua configuração fisiográfica, a BAP não apresenta grande potencial para instalação
de grandes usinas hidrelétricas. Atualmente existem 12 empreendimentos hidrelétricos instalados, totalizando
340.944 kW (0,05% do total do País) (ANEEL, 2002);

•

navegação: A navegação comercial no trecho brasileiro do rio Paraguai ocorre principalmente entre Corumbá
e Porto Murtinho. Os afluentes do rio Paraguai apresentam maior dificuldade para transporte comercial por
causa do assoreamento e mudanças de leito. Em relação à navegação na região, a hidrovia Paraguai-Paraná
originalmente previa a realização de dragagens, remoção de rochas e retificação de curvas no rio Paraguai ao
longo de 3.442 km, formando um canal de navegação mais profundo entre as cidades de Cáceres, no Brasil,
e Nueva Palmira, no Uruguai. No entanto, em função dos impactos ambientais envolvidos nesta proposta, o
governo federal está estudando alternativas de menor impacto para a implementação da hidrovia.

Pesca e turismo: O turismo ligado à pesca esportiva e ao ecoturismo representa importante atividade
econômica no Pantanal. Existem cerca de 260 espécies de peixes na região que dependem da manutenção da
qualidade dos recursos hídricos.

2.2 Bacia do Rio Paraná
2.2.1 Características fisiográficas e hidroclimáticas naturais
A Bacia do Rio Paraná, dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, localiza-se entre as coordenadas
geográficas: latitude 18°00’00” e 24°00´00” e longitude 51°00’00” e 56°00’00” WGR. Geograficamente limitase com as seguintes bacias hidrográficas brasileiras: a Bacia Amazônica, ao norte; Bacia do Tocantins-Araguaia,
Bacia do Rio São Francisco, a noroeste; Bacia do Atlântico Trecho Leste, a sudeste; e com a Bacia do Uruguai, ao
sul. Grande parte de sua área está na região Sudeste do Brasil.
A área da Bacia do Rio Paraná em Mato Grosso do Sul é de 169.979,76 km², o equivalente a 47,46% da
sua área total. Essa bacia abrange parte dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato
Grosso do Sul, Goiás e do Distrito Federal, e caracteriza-se por apresentar grande concentração urbano-industrial.
Sua área representa aproximadamente 10% do território brasileiro, onde vive cerca de 32% da população brasileira
e mais de 50% do Produto Interno Bruto nacional (IMAP, 2003; ANA, 2001).

O trecho superior do rio Paraná até a divisa entre Paraná e Mato Grosso do Sul encontra-se em território
brasileiro. No território sul-mato-grossense, a rede hidrográfica é composta dos seguintes afluentes: rios Iguatemi,
Amambai, Ivinhema, Pardo, Verde, Sucuriú, Quitéria, Santana e Aporé.
As áreas de drenagem de cada uma dessas sub-bacias são as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia
Sub-bacia

do
do
do
do
do
do
do
do
do

rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio
rio

Aporé – 2.764,61 km²;
Santana – 4.193,59 km²;
Quitéria – 5.388,64 km²;
Sucuriú – 27.271,63 km²;
Verde – 24.254,14 km²;
Pardo – 39.533,64 km²;
Ivinhema – 44.966,66 km²;
Amambai – 11.983,39 km²;
Iguatemi – 9.623,49 km².

Relevo: A atual configuração da Bacia do Rio Paraná é o resultado do maior soerguimento das serras do
Mar, da Mantiqueira, da Canastra, do Caiapó e de Maracaju com relação à calha da rede hidrográfica. O rio Paraná
ocupa a faixa de junção de dois grandes homoclinais formados pelas rochas da parte superior da Bacia Sedimentar
do Paraná; o homoclinal de oeste é mais curto porque a taxa de ascensão das serras de Maracaju e do Caiapó tem
sido menor que a da serra do Mar. Todos os afluentes correm no sentido do mergulho das camadas litológicas.
Essa bacia ocupa predominantemente o Planalto da Bacia Sedimentar do Paraná, que resultou da ascensão
epirogênica da Plataforma Brasileira, processada, sobretudo, no Plioceno e Pleistoceno, que soergueu a 1.000 m
ou mais acima do nível do mar os sedimentos depositados desde o Siluriano até o Cretáceo Superior. Essa notável
elevação submeteu à dissecação, pelo aumento da diferença de energia potencial, rochas sedimentares de natureza
principalmente psamítica, com baixo grau de resistência à erosão.
No território sul-mato-grossense, a Bacia Hidrográfica do Paraná é constituída de chapadões, planaltos e
vales, com altimetrias variando de 250 m a 850 m.
Geologia: Na região do alto curso do rio Paraná foram reconhecidas várias unidades geomorfológicas, porém
nem todas apresentam terraços fluviais. Os depósitos aluviais apresentam forte assimetria, que varia de 4 m a 20 m.
Os terraços apresentam espessuras que variam de 10 a 15 m, a planície de inundação do rio Paraná de 4 m a 6 m e
a dos depósitos de canal de 10 m a 20 m (STEVAUX; SANTOS, 1998). Resumidamente, pode-se dizer que, em seu
alto curso, a calha fluvial do rio Paraná está estruturada geologicamente sobre basaltos da Formação Serra Geral1 e
por arenitos das formações Santo Anastácio e Caiuá, Formação Ponta Porã e Formação Aluviões Atuais.
Precipitação: O regime hidrológico dos cursos de água é condicionado por chuvas de verão, com um
período de cheias bem definido, de dezembro a abril, no qual os máximos ocorrem em março, e com período de
estiagens entre agosto e outubro. A média de precipitação é de 1.385 mm (38.516 m3/s).
Principais sub-bacias e vazões médias: A rede hidrográfica do Rio Paraná em Mato Grosso do Sul é
constituída pelas sub-bacias dos rios Aporé, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambai, Iguatemi, Santana e
Quitéria (IMAP, 2003). A vazão média na Bacia é de 395,5 mm (1.100 m3/s).
Águas subterrâneas: O Sistema Aquífero Bauru é um aquífero livre, com afloramento principalmente na
Região Hidrográfica do Paraná, em todas as sub-bacias (praticamente toda a área das sub-bacias Iguatemi, Verde,
Sucuriú, Quitéria, Santana e Aporé, exceto nos vales de algumas drenagens, onde ocorrem afloramentos do sistema
aquífero Serra Geral). Representa um dos mais importantes aquíferos do Estado, sendo responsável pelo escoamento
regional das águas subterrâneas para importantes rios (Pardo, Verde e Sucuriú, nas respectivas sub-bacias, e em
rios menores das sub-bacias Quitéria e Santana).
1 Formação Serra Geral: Grupo São Bento, Era Mesozóica, Período Jurássico (141-195.106 anos); formações Santo Anastácio e Caiuá:
Grupo Bauru, Era Mesozóica, Período Cretáceo (65-141.106 anos); Formação Ponta Porã: Período: Quaternário (Pleistoceno) (0,01-1,8
x 106 anos); Formação Aluviões Atuais: Período Quaternário (Holoceno) (menos de 0,01 x 106 anos).
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O Sistema Aquífero Serra Geral ocorre no centro-sul do Estado, no limite entre as Regiões Hidrográficas do
Paraguai e Paraná, com maior área de afloramento nesta última. Destacam-se as Sub-bacias Ivinhema e Amambai,
embora este seja um importante aquífero de Campo Grande, na Sub-bacia do rio Pardo.
O Sistema Aquífero Guarani, um dos maiores aquíferos da América do Sul, encontra-se em Mato Grosso do
Sul, com 18% da área total e 25% da área brasileira do aquífero. É um importante manancial de abastecimento de
cidades do Estado, tais como Campo Grande e São Gabriel do Oeste.

2.2.2 Características sociais e econômicas
A Região Hidrográfica do Paraná apresenta grande importância no contexto nacional, pois possui 32% da
população nacional, o maior desenvolvimento econômico do País, bem como alta concentração urbano-industrial,
energética e de produção agropecuária (ANA, 2005).
Demandas associadas aos principais usos consuntivos: Os principais usos consuntivos são: uso humano,
industrial, animal e para irrigação.
Demanda urbana: A demanda total de retirada da Bacia é de 4,722 m³/s. A maior demanda está na subbacia do rio Pardo, na qual se localiza a cidade de Campo Grande, com média de 2,585 m³/s.
Demanda rural: A demanda total de retirada é de 0,273 m³/s e se concentra nas unidades hidrográficas da
sub-bacia do rio Ivinhema (0,106 m³/s).
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Demanda industrial: A demanda industrial é de 3,214 m³/s, sendo os maiores valores observados na subbacia do rio Ivinhema (1,362 m³/s).
Demanda animal: A demanda animal é de 9,841 m³/s, sendo o maior valor observado na sub-bacia do rio
Ivinhema.
Demanda de irrigação: A demanda de irrigação é de 2,359 m³/s. A região que apresenta maior volume de
retirada é a da sub-bacia do Ivinhema, com 1,046 m³/s. A área irrigada estimada da Bacia Hidrográfica do Paraná
é de 57.983,66 hectares.
Outros usos potenciais: Os principais usos não consutivos na bacia são a hidreletricidade, navegação,
pesca e recreação. Sem dúvida, o principal uso não consuntivo é a hidreletricidade.
População: 1.618.510 habitantes, distribuídos em uma densidade de 2,62 hab./km², e uma taxa de
urbanização de 86,1%.
Cidades e municípios: Dos 77 municípios que compõem o Estado, 52 pertencem à Bacia do Rio Paraná,
com inserção total ou parcial de sua área territorial.
Cassilândia
Chapadão do Sul
Amambai
Aral Moreira
Caarapó
Douradina
Dourados
Fátima do Sul
Itaporã
Juti
Laguna Caarapã
Bataguassu
Taquarussu

Maracaju
Nova Alvorada do Sul
Ponta Porã
Rio Brilhante
Vicentina
Angélica
Coronel Sapucaia
Deodápolis
Eldorado
Glória de Dourados
Iguatemi
Batayporã
Aparecida do Taboado

Paranaíba
Brasilândia
Três Lagoas
Jaraguari
Antônio João
Selvíria
Ribas do Rio Pardo
Bandeirantes
Sidrolândia
Água Clara
Santa Rita do Pardo
Campo Grande
Costa Rica

Itaquiraí
Ivinhema
Japorã
Jateí
Mundo Novo
Naviraí
Novo Horizonte do Sul
Paranhos
Sete Quedas
Tacuru
Anaurilândia
Nova Andradina
Inocência

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS EM MS
A execução dos trabalhos para a implantação da Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas
Superficiais no Estado de Mato Grosso do Sul seguiu várias etapas.
Primeiramente foi feita a individualização de cada sub-bacia, utilizando para tanto a carta topográfica do
exército, na escala 1: 100.000.
A caracterização ambiental e socioeconômica da bacia foi feita inicialmente por meio de pesquisa bibliográfica
e, posteriormente, por meio de levantamentos em campo para checagem e complementação das informações. Em
seguida foram identificadas e cadastradas em cada sub-bacia todas as atividades econômicas potencialmente
poluidoras da qualidade das águas que estavam em operação. Estas foram vistoriadas e cadastradas, com o registro
das informações gerais e específicas sobre os efluentes gerados e lançados nos corpos receptores. Posteriormente,
esses empreendimentos foram hierarquizados e plotados em mapas.
Após os levantamentos das atividades econômicas, foram quantificadas as cargas orgânicas poluidoras, por
meio de cálculo matemático utilizando como referencial o equivalente populacional. O mesmo cálculo foi feito para
quantificar a carga orgânica gerada pelos municípios inseridos na bacia. Foram elaborados os diagramas unifilares
para cada sub-bacia.
Após análises das informações geradas, foram plotados os pontos de amostragem. Em seguida foi feita
uma campanha de campo para checagem do acesso aos pontos anteriormente demarcados, bem como para
verificação da homogeneidade dos pontos quanto à mistura completa de suas águas. Nas primeiras campanhas
foram realizadas medições de vazão e medidas da qualidade das águas, realizadas com medidores portáteis.
Atualmente a Rede Básica de Monitoramento da Qualidade da Água no Estado de Mato Grosso do Sul soma
112 pontos fixos de amostragem estrategicamente distribuídos da seguinte forma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

seis na sub-bacia do rio Apa;
oito na sub-bacia do rio Correntes;
vinte e oito na sub-bacia do rio Miranda;
seis na sub-bacia do rio Negro;
cinco na sub-bacia do rio Nabileque;
vinte e um na sub-bacia do rio Taquari;
seis na sub-bacia do rio Aporé;
vinte e sete na sub-bacia do rio Ivinhema;
cinco na bacia do rio Pardo.

Tendo em vista as características das principais fontes de poluição no território do Estado de Mato Grosso do
Sul (os efluentes domésticos, os efluentes industriais, o deflúvio superficial urbano e o deflúvio superficial agrícola),
foram selecionados os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de qualidade das águas considerados mais
significativos.
A qualidade da água presente nos rios vem sendo acompanhada de forma sistemática, por meio da
elaboração de uma programação anual de coletas para determinação analítica, de em média, vinte indicadores
por ponto. Alguns parâmetros constituem medidas diretas de níveis ou concentrações de materiais ou elementos
capazes de produzir efeitos adversos ao homem.
Todos os procedimentos de coleta, preservação, acondicionamento, transporte e análise das amostras
seguem a metodologia preconizada no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ed. e
nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Quadro 1).
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Quadro 1. Parâmetros analisados e os respectivos métodos analíticos utilizados.
Parâmetros analisados
Acidez
Alcalinidade
Alumínio
Antimônio
Arsênio
Bário
Cádmio
Cálcio
Chumbo
Cloretos
Cobalto
Cobre
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Coliformes termotolerantes
Coliformes totais
Condutividade elétrica
Cor
Cromo
Cromo hexavalente
Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5 dias)
Demanda química de oxigênio
(DQO)
Dureza
Estanho
Fenóis
Ferro
Fósforo total
Lítio
Magnésio
Manganês
Mercúrio
Nitrogênio amoniacal
Nitrogênio kjeldahl total
Nitrogênio nitrato
Nitrogênio nitrito
Níquel

Método analítico utilizado

Bibliografia

Titulométrico 2310 B
Titulométrico 2320 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 D
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3114 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 D
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B,D
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Argentométrico 4500-Cl- B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Tubos Múltiplos 9221
Tubos Múltiplos 9221 E
Condutimetria 2510 B
Colorimétrico 2120 D
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Colorimétrico 3500-Cr B
Diluição e incubação a 20ºC e 5 dias
5210 B

APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005

APHA-AWWA-WEF,2005

Titulométrico refluxo aberto 5220 B

APHA-AWWA-WEF,2005

Titulométrico 2340 C
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Colorimétrico Extração com clorofórmio
5530 C
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Colorimétrico Ácido Ascorbico 4500-P E
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3112 B
Colorimétrico Fenato 4500-NH3 F
Colorimétrico digestão ácida 4500-Norg B
Colorimétrico redução pela coluna de
cádmio 4500-NO3 - E
Colorimétrico 4500-NO2- B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B

APHA-AWWA-WEF,2005

APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005

APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005

Parâmetros analisados
Óleos e graxas
Ortofosfatos
Oxigênio dissolvido
Oxigênio dissolvido
pH
Potássio
Prata
Selênio
Sódio
Sólidos dissolvidos totais,
Sólidos dissolvidos totais fixos
Sólidos dissolvidos totais
voláteis
Sólidos sedimentáveis
Sólidos suspensos totais
Sólidos suspensos totais fixos
Sólidos suspensos totais
voláteis
Sólidos totais
Sólidos totais fixos
Sólidos totais voláteis
Sulfetos
Surfactantes
Temperatura
Transparência
Turbidez
Zinco

Método analítico utilizado
Gravimétrico Extração SOXHLET 5520 D
Colorimétrico Ácido Ascórbico 4500-P E
Titulométrico WINKLER modificado pela
azida sódica 4500-O C
Eletrométrico 4500-O G
Eletrométrico 4000-H+ B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3114 B,C
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B
Gravimétrico 180ºC 2540 C
Gravimétrico 550ºC 2540 E

Bibliografia
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005

Gravimétrico 550ºC 2540 E

APHA-AWWA-WEF,2005

Volumétrico 2540 F
Gravimétrico 103-105ºC 2540 D
Gravimétrico 550ºC 2540 E

APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005

Gravimétrico 550ºC 2540 E

APHA-AWWA-WEF,2005

Gravimétrico 103-105ºC 2540 B
Gravimétrico 550ºC 2540 E
Gravimétrico 550ºC 2540 E
Iodométrico 4500-S2- F
Colorimétrico Azul de Metileno 5540 C
Termômetro de Hg emºC 2550 B
Disco de SECCHI por visualização
Nefelométrico 2130 B
Espectrometria de Absorção Atômica
3111 B

APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005
ESTEVES, 1998
APHA-AWWA-WEF,2005
APHA-AWWA-WEF,2005

As medições de temperatura da água e do ar, pH, condutividade elétrica, turbidez, sólidos dissolvidos
totais, oxigênio dissolvido e transparência são realizadas in loco por meio de instrumentos e equipamentos portáteis
(termômetro, medidor de pH, condutivímetro, turbidímetro, oxímetro, disco de Secchi).
A amostragem de água é realizada a partir de tomadas a 20 cm de profundidade na coluna de água; as
amostras são armazenadas em frascos etiquetados, de polietileno ou vidro, preservadas e acondicionadas em caixas
térmicas contendo gelo, e finalmente, transportadas até os laboratórios do IMASUL, onde são realizadas as análises
físico-químicas e biológicas.
Os resultados analíticos dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos são digitados na forma de
boletins de resultados de análises e, posteriormente, em formato de quadros ou tabelas, totalizando os 112 pontos
da Rede de Monitoramento da Qualidade da Água.
A avaliação da qualidade das águas superficiais em Mato Grosso do Sul durante o período de 2005, 2006
e 2007, em função dos parâmetros amostrados, foi feita mediante a utilização dos seguintes métodos:
a)	Índice de Qualidade da Água (IQANSF);
b) Oxigênio Dissolvido (OD);
c) IQA e OD 20%.
• Qualidade da água mediada pelo Índice de Qualidade da Água (IQANSF)
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Esse método foi aplicado nas sub-bacias do rio Aporé, do rio Ivinhema, do rio Pardo, do rio Miranda, do rio
Correntes, e em parte da sub-bacia do rio Taquari, por serem localizadas mais próximas aos centros analíticos do
IMASUL e possibilitarem análises dos parâmetros que compõem o IQA.
O IQA adotado pelo IMASUL é o da National Sanitation Foundation (NSF-USA), adaptado pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), o qual incorpora nove parâmetros relevantes para a avaliação da
qualidade das águas: coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, fosfato
total, temperatura, turbidez, resíduo total, oxigênio dissolvido.
Para esses parâmetros, foram estabelecidas curvas de variação da qualidade da água de acordo com o
estado ou a condição de cada parâmetro (Figura 3).
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Figura 3. Curvas médias de variação dos parâmetros de qualidade das águas.

O IQA é determinado pelo produtório ponderado da qualidade da água correspondente aos parâmetros
mencionados, sendo a seguinte fórmula utilizada para esse fim:
n
IQA = P qiwi
i=1
Onde:
IQA – Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100.
•

qi – qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de
variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida.
• wi – peso correspondente do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua
importância para a conformação global da qualidade, portanto:
n
åwi = 1
i=1
Em que:
• n - número de parâmetros que entram no cálculo do IQA.
A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, indicada pelo IQA numa
escala de 0 a 100, segundo a gradação a seguir:
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a)
b)
c)
d)
e)

80 - 100 • qualidade ótima;
52 - 79 • qualidade boa;
37 - 51 • qualidade aceitável;
20 - 36 • qualidade ruim;
0 - 19 • qualidade péssima.

• Qualidade das águas medida pelo método do Oxigênio Dissolvido
Esse método foi aplicado nas sub-bacias dos rios Negro, Nabileque e Apa e parte da sub-bacia do rio
Taquari, situadas na planície e inacessíveis no período de cheias.
Dessa forma, nessas sub-bacias foram realizadas coletas dos parâmetros que possuem maior tempo de
validade das amostras, bem como medições in loco, não havendo assim dados suficientes para aplicação do IQANSF.
Para essas sub-bacias a avaliação da qualidade da água foi feita pela concentração do oxigênio dissolvido
medida na coluna de água.
Para essa aplicação utilizou a seguinte correlação com o IQA:
a) OD ≥ 6 qualidade ótima - cor azul;
b) OD ≥ 5 qualidade boa - cor verde;
c) OD ≥ 4 qualidade aceitável - cor amarela;
d) OD > 2 qualidade ruim - cor vermelha;
e) OD ≤ 2 qualidade péssima - cor preta.

• IQA 20% e OD 20%
Com a finalidade de resumir em um único número os valores do IQA e OD, obtidos ao longo de três anos
de observação em cada um dos pontos de amostragem, foi calculado o IQA 20% e OD 20%. Tal cálculo foi feito a

partir do ajuste de uma distribuição normal aos resultados do IQA e OD obtidos por ponto de amostragem durante
o período de medições e da obtenção do valor correspondente ao percentil 20% dessa distribuição.
Os valores encontrados do percentil 20% indicam que durante 80% do tempo o ponto monitorado
apresentou qualidade de água igual ou superior àquela indicada pelo valor do IQA ou OD.
Os resultados do cálculo do IQA20% ou do OD20% foram utilizados na elaboração dos mapas com a
distribuição da qualidade da água por sub-bacia monitorada, onde, por meio de um código de cores, os trechos
dos corpos hídricos representados pela cor azul, designam qualidade ótima; cor verde, qualidade boa; cor amarela,
qualidade aceitável; cor vermelha, qualidade ruim; cor preta, qualidade péssima.

4 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
4.1 Sub-bacia do rio Apa
4.1.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Apa está localizada entre as coordenadas geográficas 21°00’00” e 22°30’00” de latitude
Sul e 55°30’00” e 58°00’00” de longitude Oeste, na região sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul. Ao norte,
faz divisa com as sub-bacias dos rios Nabileque e Miranda; a leste, com a sub-bacia do rio Ivinhema (Bacia do Rio
Paraná) e, ao sul e oeste, com o Paraguai. Sua área de drenagem, no lado brasileiro, é de aproximadamente 17.066
km². O seu principal curso de água é o próprio rio Apa, com uma extensão de 447 km.
O rio Apa tem sua nascente na serra de Maracaju, a uma altitude de 600 m, e sua foz no rio Paraguai
a uma altitude de 60 m. Esse rio tem a maior parte de seu curso em regiões montanhosas, assim como seus
principais afluentes, rio Perdido e rio Caracol, o que o torna um rio com várias corredeiras e cachoeiras. No entanto,
a partir da vazante Sanga Funda, torna-se um rio de planície, bem mais lento, que em períodos de cheias extravasa,
ampliando a largura de seu leito de 40 m a 70 m, para mais de 160 m, ocasionando uma inundação em uma área
aproximada de 200 km².
Fazem parte desta sub-bacia os municípios de Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Antônio João, Bonito
e Jardim. Caracol, Bela Vista e Porto Murtinho são as cidades com sede dentro da área da sub-bacia e, juntas,
abrigam uma população de 42.479 habitantes (estimativa IBGE, 2005).
A rede hidrográfica é formada pelos rios Apa, Perdido, Caracol, Tereré, Piripucu, Estrela e os córregos Tuna,
Alegre, Nunca-te-vi, Gandelão, Apa, Estrelinha, Ita e Estrelita.
Por suas características, essa sub-bacia apresenta dois tipos de clima: o tropical úmido e o tropical de
altitude. O período chuvoso vai de janeiro a abril, tendo como precipitação média anual de 800 mm a 1.400 mm
na planície e de 1.400 mm a 1.700 mm no planalto. A umidade relativa média anual varia de 60% a 80%.
As atividades econômicas desenvolvidas na sub-bacia são a criação de bovinos, extração de mármore,
calcário, pedra britada e argila. As indústrias são basicamente agroindústrias (laticínios e frigoríficos).
As águas superficiais são destinadas basicamente para abastecimento público das cidades de Bela Vista e
Porto Murtinho.
As cargas orgânicas potencialmente poluidoras são oriundas em sua quase totalidade pelos municípios com
sede inserida na sub-bacia. Dentre as diversas fontes de poluição das águas, destacam-se os efluentes domésticos
e industriais, o deflúvio superficial urbano e o deflúvio superficial rural.
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4.1.2 Qualidade da água
A qualidade das águas nessa sub-bacia foi acompanhada por meio de seis pontos fixos de monitoramento,
sendo quatro localizados no rio Apa e dois no rio Paraguai, no trecho compreendido entre a localidade de Barranco
Branco e a confluência com o rio Apa (Quadro 2).
Quadro 2. Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Apa, em Mato Grosso do Sul.
Código IMASUL

Localização

Coordenadas
Geográficas

Altitude
(m)

00MS26AP2276

Rio Apa, a montante do perímetro urbano/periférico da cidade de Bela Vista

22º06´21”S
56º30´57”W

200

00MS26AP2273

Rio Apa, a jusante do perímetro urbano/periférico da cidade de Bela Vista

22º07´51”S
56º31´41”W

200

00MS26AP2161

Rio Apa a jusante do rio Caracol

22º14´02”S
57º03´40”W

150

00MS26AP2000

Rio Apa na foz

22º05´29”S
57º59´11”W

82

00MS26PA2060

Rio Paraguai a jusante do perímetro urbano/periférico da cidade de Porto Murtinho

21º42´59”S
57º54´26”W

83

00MS26PA2000

Rio Paraguai, na confluência com o rio Apa

22º05´57”S
57º59´40”W

80

Nesses pontos foram realizadas somente medições in loco em função da dificuldade de acesso e da distância
até os laboratórios do IMASUL. Os parâmetros medidos em cada ponto de amostragem foram: oxigênio dissolvido
(OD), potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais, sólidos sedimentáveis,
turbidez, temperatura da água e do ar e transparência do disco de Secchi.
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O indicador utilizado na avaliação da qualidade da água e na elaboração do mapa de qualidade foi o OD.
A distribuição das categorias de qualidade da água medidas pelo OD foi feita a partir de uma correlação com o IQA,
conforme mostrado no Quadro 3.
Quadro 3. Categorias de qualidade de água a partir dos valores de oxigênio dissolvido.
Indicador
OD
OD
OD
OD
OD

Faixa
≥ 6 mgO2/L
≥ 5 mgO2/L
≥ 4 mgO2/L
> 2 mgO2/L
≤ 2 mgO2/L

Qualidade
ótima
boa
aceitável
ruim
péssima

Cor
Azul
Verde
Amarela
Vermelha
Preta

Durante o período compreendido entre os anos de 2005 e 2007 ocorreram quatro campanhas de
amostragem: em julho de 2005, outubro de 2006 e setembro e novembro de 2007. As concentrações de oxigênio
dissolvido observadas durante esse período variaram entre 2,7 mgO2/L e 8,2 mgO2/L, evidenciando que os trechos
de rios monitorados nessa sub-bacia tiveram qualidade variando entre as qualificações RUIM, ACEITÁVEL, BOA e
ÓTIMA (Quadro 4).
Quadro 4. Qualidade das águas da sub-bacia do rio Apa medida pelo oxigênio dissolvido no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS26AP2276
00MS26AP2273
00MS26AP2161
00MS26AP2000
00MS26PA2060
00MS26PA2000
       Ótima ≥ 6 mgO2/L

Aceitável ≥ 4 mgO2/L

2005
Jul.
6,6
6,8
7,5
8,2
6,8
7,2

Qualidade das águas (medida pelo OD)
2006
2007
Out.
Set.
7,9
7,1
7,6
7,1
7,3
7,2
7,1
7,5
2,7
5,3
4,5
5,5

Boa ≥ 5 mgO2/L

      Ruim  >2 mgO2/L

Nov.
7,3
7,3
7,1
6,5
6,2
6,0

A partir da análise das concentrações do oxigênio dissolvido, verifica-se que as águas do rio Apa apresentaram
em 2005, 2006 e 2007, qualidade ÓTIMA em toda a extensão onde esse rio foi monitorado.
O rio Apa, no trecho em que drena as áreas urbanas a montante e a jusante da cidade de Bela Vista (pontos
00MS26AP2276 e 00MS26AP2273, respectivamente) até a sua foz (ponto 00MS26AP2000), apresenta qualidade
ÓTIMA, com oxigênio dissolvido sempre acima de 6 mgO2/L, evidenciando que esse rio apresentou boa capacidade de
autodepuração e de diluição de cargas orgânicas, em função de se tratar de uma região de planalto com corredeiras
e cachoeiras em seu percurso.
O trecho do rio Paraguai, a jusante da cidade de Porto Murtinho (ponto 00MS26PA2060), em 2005 teve
qualidade ÓTIMA. Já em 2006 foi observada uma diminuição na qualidade, fazendo com que as águas nesse trecho
fossem qualificadas com qualidade RUIM. A queda na qualidade pode estar associada ao fato de esse trecho estar
localizado na planície de inundação e receber a contribuição do lançamento de esgoto doméstico e da drenagem
pluvial da cidade de Porto Murtinho e demais localidades às margens do rio Paraguai.
Em 2007 foi possível observar uma melhora nesse trecho (00MS26PA2060), voltando ele a apresentar
qualidade variando entre BOA e ÓTIMA.
O trecho do rio Paraguai, na confluência com o rio Apa (00MS26PA2000), apresentou em 2005, qualidade
ÓTIMA; no entanto, em 2006 apresentou uma redução na qualidade, passando para qualidade ACEITÁVEL, e em
2007, a qualidade variou entre BOA e ÓTIMA. A qualidade ACEITÁVEL observada em 2006, provavelmente se deve
ao fato de nesse período o rio Paraguai já ter recebido as águas de toda a planície de inundação da região a montante
desse trecho.
De acordo com Soares et al. (2008), no ano de 2006 foi registrado o maior pico de cheia desde 1997, de
5,40 m. Nesse mesmo ano, durante a fase de vazante/seca, os níveis registrados ficaram acima da média histórica,
e a cota mínima atingida (2,16 m, em 06.12.2006) também foi a maior desde 1992. Esse fato pode explicar a
diminuição na qualidade da água em outubro de 2006 nos pontos 00MS26PA2060 e 00MS26PA2000.
O Quadro 5 apresenta a quantidade de resultados analíticos por parâmetro/ponto de amostragem, que estão
em desconformidade com a legislação no período de 2005 a 2007, tendo como base a Resolução CONAMA nº
357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’agua e diretrizes ambientais para seu enquadramento, e a
Deliberação CECA/MS 003/97, que dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água da Bacia do Alto Paraguai em
Mato Grosso do Sul.
Quadro 5. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA nº
357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Apa.
Ponto de amostragem Classe

Corpo d`água

00MS26AP2276
2
00MS26AP2273
2
00MS26AP2161
2
00MS23AP2000
2
00MS26PA2060
2
00MS26PA2000
2
♦ Atendeu aos padrões da Classe 2.

Rio Apa
Rio Apa
Rio Apa
Rio Apa
Rio Paraguai
Rio Paraguai

Nº de medidas em desconformidade/total de medidas
pH

OD

Turbidez

♦
♦
♦
1/4
♦
♦

♦
♦
♦
♦
1/4
1/4

1/4
1/4
1/4
♦
♦
♦

O rio Apa em novembro de 2007 apresentou turbidez elevada desde o trecho localizado a montante do
perímetro urbano de Bela Vista (00MS26AP2276) até a jusante da foz do rio Caracol (00MS26AP2161), voltando a
apresentar valores dentro do padrão de conformidade na sua foz (00MS26AP2000).
A turbidez evidencia uma grande quantidade de sólidos em suspensão transportados pela água; a turbidez
elevada nessa época do ano pode estar relacionada com o período chuvoso, que contribui para o extravasamento
das águas para áreas das margens do rio provocando o aporte de sedimento para seu leito. Os esgotos sanitários,
os efluentes industriais, o deflúvio superficial urbano e o deflúvio superficial agrícola também provocam elevação na
turbidez das águas. Um exemplo é a atividade de mineração (extração de mármore, calcário, pedra britada e argila)
que ocorre nessa região.
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A Figura 4 apresenta os níveis de qualidade das águas da sub-bacia do rio Apa, baseados no oxigênio
dissolvido, e observados em pelo menos 80% do tempo monitorado durante os anos 2005, 2006 e 2007. Para a
confecção do mapa, foi utilizado o cálculo do OD20%.
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4.2 Sub-bacia do rio Correntes
4.2.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Correntes está localizada ao norte do Estado de Mato Grosso do Sul, entre as seguintes
coordenadas geográficas: latitude 17°00’00’’ e 18°30’00’’S; longitude 53°30’00’’ e 56°00’00’’ W Gr. Sua área de
drenagem é de 8.986 km² e possui dois grandes constituintes: o rio Correntes (245 km) e o rio Piquiri (306 km)
que delimitam as fronteiras dos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
A rede hidrográfica é formada pelos rios Correntes, Piquiri e Comprido, pelos córregos Resolvido, Sucuri,
Água Emendada, Indaial, Sete da Pedra, Cangalha, do Burro, Confusão, Cabeceira Alta, Benjamim e Piranema e
pelos ribeirões Água Bonita e Pedro Gomes.
O rio Correntes tem sua nascente nas terras altas entre a Serra da Saudade e de Maracaju, a uma altitude
de 750 m. Apesar dessa altitude, a região é mais ondulada que montanhosa, o que faz com que o rio Correntes
tenha poucas corredeiras e cachoeiras. Na altura do antigo traçado da estrada que liga Campo Grande-Cuiabá, há
formação de um túnel natural com aproximadamente 800 m de comprimento, que passa por baixo da estrada. Na
saída do túnel, surge uma queda de água e, a seguir, o rio adentra na região de planície, tornando-se lento e bastante
sinuoso. Uma das características desse rio é ter mata ciliar sempre inundada, na região de planalto, enquanto que,
na planície, há trechos sem margens definidas; outros com barrancos altos e, ainda, trechos bastante assoreados,
ocasionando mudança no traçado de seu leito.
Fazem parte dessa sub-bacia os municípios de Pedro Gomes e Sonora, que, segundo estimativa do IBGE
(2005), abrigam uma população total de 20.946 habitantes.
O solo na região é do tipo Latossolo Vermelho-Escuro álico entremeado por Areais Quartzosas álicas. Na
planície, predominam as Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas.
A economia dessa região está voltada para a pecuária no município de Pedro Gomes e para a agricultura
no município de Sonora, com o cultivo de soja, arroz, milho e cana-de-açúcar, a qual abastece a destilaria de álcool
ali instalada. Sonora é um dos municípios que concorrem significativamente para a elevada produção agrícola da
Microrregião Geográfica Alto Taquari.
Quanto às atividades industriais, merecem registro: em Sonora, uma destilaria de álcool e matadouros; em
Pedro Gomes, matadouro e laticínio.
As águas superficiais dessa sub-bacia não são utilizadas para abastecimento público. Os municípios de
Pedro Gomes e Sonora utilizam mananciais subterrâneos. Quanto ao esgoto doméstico, em Sonora são utilizadas
fossas sépticas e, em Pedro Gomes, 3,5% da população é atendida pela estação de tratamento de esgoto, e para a
destinação do restante do efluente doméstico são utilizadas fossas sépticas ou o efluente é lançado em galerias de
águas pluviais que os conduzem aos cursos de água.

4.2.2 Qualidade da água
A qualidade das águas superficiais da sub-bacia do rio Correntes foi monitorada durante o período de 2005
a 2007 por meio de oito pontos fixos de amostragem, estrategicamente distribuídos ao longo de três corpos hídricos
principais, sendo dois pontos no rio Correntes, quatro pontos no rio Piquiri e dois pontos no córrego Cabeceira Alta
(Quadro 6).
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Quadro 6. Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Correntes, em Mato Grosso do Sul.
Código IMASUL

Localização

00MS21CR2060

Rio Correntes, na ponte da BR-163

00MS21CR2000

Rio Correntes , na foz

00MS21PQ2253

Rio Piquiri, na ponte da rodovia BR-163

00MS21PQ2125

Rio Piquiri, à montante da foz do rio Correntes

00MS21PQ2123

Rio Piquiri, a jusante da foz do rio Correntes

00MS26PQ2000

Rio Piquiri, na foz

00MS21CA2019

Córrego Cabeceira Alta, na tubulação sob a rodovia BR-163

00MS21CA2008

Córrego Cabeceira Alta, na tubulação sob a rodovia MT-471

Coordenadas
Geográficas
17º31´26”S
54º44´25”W
17º39´13”S
55º08´16”W
17º54´58”S
54º41´27”W
17º38´59”S
55º08´23”W
17º39´21”S
55º08´19”W
17º37´19”S
54º57´29”W
17º37´07”S
54º44´40”W
17º38´33”S
54º49´10”W

Altitude
(m)
380
140
190
140
140
125
508
400

Durante o período compreendido entre os anos de 2005 e 2007 foram realizadas sete campanhas de
amostragem: nos meses de março e junho de 2005; março e agosto de 2006; e julho, setembro e novembro
de 2007. A qualidade das águas foi avaliada por meio da utilização do Índice de Qualidade de Água (IQA), com
exceção do ponto de amostragem situado na foz do rio Piquiri (00MS26PQ2000), onde foram realizadas apenas
medições físico-químicas in loco, por causa da grande distância dos laboratórios e do acesso intransitável durante
o período de cheias no Pantanal. Nesse ponto de amostragem, a qualidade da água foi avaliada por meio da
concentração do oxigênio dissolvido.
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O Quadro 7 apresenta os valores de IQA obtidos para cada ponto de amostragem nas campanhas de
monitoramento realizadas nos anos de 2005, 2006 e 2007 na sub-bacia do rio Correntes.
Quadro 7. Qualidade das águas na sub-bacia do rio Correntes, medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS21CR2060
00MS21CR2000
00MS21PQ2253
00MS21PQ2125
00MS21PQ2123
00MS21CA2019
00MS21CA2008
● Não houve coleta
	Ótima (80-100)		

Mar.
●
61
●
65
57
●
●

2005

Jun.
59
73
61
72
74
44
50

Boa (52-79)

Mar.
62
56
50
55
61
53
57

2006

Ago.
80
75
77
74
75
77
73

Jul.
78
75
73
77
87
64
74

2007
Set.
70
86
67
77
73
80
74

Nov.
79
72
73
72
88
75
72

Aceitável (37-51)

Apesar de a sub-bacia apresentar elevado índice de mecanização da terra, bem como contar com a presença
de uma usina de álcool e açúcar, a qualidade de suas águas apresentou-se relativamente bem preservada durante
o período em que foi monitorada.
De acordo com a aplicação do IQA, que oscilou entre os valores de 44 a 88, a qualidade das águas na
sub-bacia do rio Correntes variou entre as qualificações ÓTIMA, BOA e ACEITÁVEL.
No rio Correntes, o monitoramento vem sendo realizado pelo IMASUL por meio de dois pontos de coleta:
00MS21CR2060 e 00MS21CR2000, nos quais foram realizadas sete campanhas de amostragem entre os meses
de março de 2005 e novembro de 2007. Tanto no trecho superior do rio Correntes, representado pelo ponto
00MS21CR2060, quanto em sua parte inferior, representada pelo ponto 00MS21CR2000, o IQA foi qualificado
entre ÓTIMO e BOM. A ausência de núcleos urbanos, bem como a inexistência de indústrias a montante do ponto

00MS21CR2060 contribuiu para que as águas nesse trecho de rio recebessem uma boa qualificação, pois não há
fontes pontuais de poluição.
O córrego Cabeceira Alta (pontos 00MS21CA2019 e 00MS21CA2008) apresentou sua qualidade variando
entre ÓTIMA, BOA e ACEITÁVEL, e no mês de junho de 2005 o IQA atingiu os valores mais baixos (44 e 50,
respectivamente), chegando a qualidade ACEITÁVEL.
O Quadro 8 apresenta os resultados analíticos por parâmetro/ponto de amostragem, que estão em
desconformidade com a legislação no período monitorado de 2005 a 2007, tendo como base a Resolução CONAMA
nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para
seu enquadramento, e a Deliberação CECA/MS 003/97, que dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água da
Bacia do Alto Paraguai em Mato Grosso do Sul.
Quadro 8. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA nº
357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Correntes.
Ponto de
amostragem

Classe

Corpo d`água

00MS21CR2060
2
Correntes
00MS21CR2000
2
Correntes
00MS21PQ2253
2
Piquiri
00MS21PQ2125
2
Piquiri
00MS21PQ2123
2
Piquiri
00MS26PQ2000
2
Piquiri
00MS21CA2019
2
Cabeceira Alta
00MS21CA2008
2
Cabeceira Alta
♦ Atendeu aos padrões da classe 2.

pH
2/6
3/7
2/6
3/7
3/7
♦
6/6
2/6

Nº de medidas em desconformidade/
total de medidas
Coliformes
DBO
OD
TermotoleFósforo Total
rantes
♦
♦
1/6
♦
1/7
♦
♦
4/7
♦
♦
1/6
3/6
♦
1/7
♦
6/7
♦
♦
1/7
5/7
♦
1/3
♦
♦
♦
3/6
1/6
2/6
♦
3/6
1/6
3/6

Apesar de ter suas águas qualificadas nas faixas de qualidade ÓTIMA e BOA, o rio Correntes apresentou
desconformidades em relação à Resolução CONAMA nº 357, de 2005, e a Deliberação CECA/MS nº 003, de
1997, nas concentrações de pH e coliformes termotolerantes no ponto 00MS21CR2060. Na sua parte inferior
(00MS21CR2000), pode-se observar que houve uma alteração nas concentrações de pH, DBO5,20 e fósforo total,
possivelmente por causa do aporte das águas do córrego Cabeceira Alta, com menor qualidade.
No córrego Cabeceira Alta (pontos 00MS21CA2008 e 00MS21CA2019) foram realizadas seis campanhas
de amostragem, e as concentrações de pH encontradas estiveram em desconformidade com o que determina
a legislação para Classe 2 (pH entre 6 e 9), em duas amostragens no ponto 00MS21CA2008 e em todas as
amostragens do ponto 00MS21CA2019. Essas desconformidades no parâmetro pH podem não estar relacionadas
a um processo de poluição nesse trecho de rio; possivelmente essa seja uma característica dos constituintes
químicos do solo e das rochas da região da nascente que se encontram solubilizados na água, e estejam, dessa
forma, influenciando os níveis de pH.
Os valores desconformes obtidos para o parâmetro fósforo total no ponto 00MS21CA2019 também podem
estar associados às características geológicas da sub-bacia, bem como à lixiviação e solubilização de constituintes
químicos no corpo d’água. Porém, na parte inferior do córrego Cabeceira Alta (ponto 00MS21CA2008), outro fator
pode ter contribuído para a classificação ACEITÁVEL em algumas amostras analisadas durante o período de 2005 a
2007: a contribuição das águas residuárias (vinhoto e águas de lavagem da cana) de uma usina de açúcar e álcool.
O vinhoto é utilizado na ferti-irrigação das plantações de cana-de-açúcar provocando poluição difusa, o que somado
às características químicas do solo pode ter influenciado as concentrações de fósforo total por meio da lixiviação.
A Figura 5 mostra a distribuição temporal dos valores de IQA no rio Correntes e no córrego Cabeceira Alta.
Observa-se nesta figura que os menores valores do IQA foram verificados no córrego Cabeceira Alta.
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Figura 5. Distribuição temporal do IQA no rio Correntes e córrego Cabeceira Alta (2005-2007).
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O rio Piquiri vem sendo monitorado por meio de quatro pontos de amostragem: 00MS21PQ2253,
00MS21PQ2125, 00MS21PQ2123 (avaliados pelo IQA) e 00MS26PQ2000 (avaliado pelo OD). Com exceção de
uma campanha no ponto 00MS21PQ2253 (março/2006), toda a extensão do rio Piquiri monitorada pelos pontos
00MS21PQ2125 e 00MS21PQ2123 apresentou, de acordo com o IQA, classificação variando entre BOA e ÓTIMA
(Quadro 7 e Figura 6). Essa boa qualidade pode estar sendo favorecida pelo fato de o rio Piquiri possuir grande
volume de água, além de apresentar em seu curso corredeiras que permitem a entrada de oxigênio atmosférico na
coluna de água, propiciando a ele uma boa capacidade depurativa.

Figura 6. Distribuição temporal do IQA no rio Piquiri (2005-2007).

No ponto 00MS21PQ2000 (rio Piquiri na foz), o monitoramento foi realizado por meio da análise da
concentração de oxigênio dissolvido, pelo fato de a localização do ponto de coleta ficar a uma distância muito
grande do IMASUL; isso impede que as amostras cheguem aos laboratórios dentro de seu prazo de validade, que
é, em média, de 24 horas. A frequência do monitoramento nesse ponto se deu em três campanhas, que foram
realizadas uma vez ao ano, durante os anos de 2005, 2006 e 2007. Verificou-se que, nesse ponto, a qualidade
da água apresentou uma representativa variação, recebendo a classificação ÓTIMA em 2005, a classificação RUIM

em 2006, e a classificação BOA em 2007. O Quadro 9 apresenta os valores de oxigênio dissolvido e a respectiva
qualificação das águas no ponto 00MS21PQ2000 nos anos 2005, 2006 e 2007.
Quadro 9. Qualidade da água no ponto 00MS21PQ2000, medida pelo OD no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS21PQ2000
        Ótima ≥ 6 mgO2/L

2005
Set.
6,8

     Boa ≥ 5 mgO2/L

Qualidade da água (medida pelo OD)
2006
Dez.
2,8

2007
Jun.
5,5

Ruim  >2 mgO2/L

A Figura 7 apresenta os níveis de qualidade das águas da sub-bacia do rio Correntes, baseados no IQA, e
observados em pelo menos 80% do tempo monitorado durante os anos 2005, 2006 e 2007. Para a confecção do
mapa, foi utilizado o cálculo do IQA20%.

4.3 Sub-bacia do rio Miranda
4.3.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Miranda envolve o território de 23 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul,
abrangendo uma área física de 43.787 km2. Isso representa cerca de 12% do território sul-mato-grossense (com
78 municípios, Mato Grosso do Sul possui 358.158,7 km²). Anastácio, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Rochedo,
Terenos, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Bonito, Miranda, Jardim, Corguinho, Bandeirantes, Aquidauana,
Jaraguari, Maracaju, Sidrolândia, Ponta Porã, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Corumbá, Bela
Vista e Porto Murtinho são os municípios que possuem área dentro da sub-bacia.
Dez desses municípios possuem mais de 90% de sua área na sub-bacia (Anastácio, Guia Lopes da Laguna,
Nioaque, Rochedo, Terenos, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Bonito, Miranda e Jardim), enquanto que nove
outros têm de 10% a 50% de seu território envolvido.
Em relação a outras bacias que drenam o Pantanal, a sub-bacia do rio Miranda se destaca por uma
enorme variabilidade de propriedades do meio físico, onde adquirem relevância especial os condicionamentos agrohidrogeológicos.
A geologia da bacia hidrográfica do Miranda pode ser apresentada, em síntese, por seis formações
diferentes. De matriz areno-argilosa, a Formação Ponta Porã aparece em áreas contínuas de 50 m a 70 km, em
parte dos municípios de Antonio João e Ponta Porã, no sul do Estado. Seguindo o eixo principal da bacia, encontrase a Formação Serra Geral, que é composta de derrames basálticos e lentes de arenitos eólicos intertrapeados
em sua porção basal. Já a Formação Botucatu é constituída de arenitos eólicos, com estratificações cruzadas de
grande porte. A Formação Aquidauana é composta essencialmente de uma sequência sedimentar com intensa
variação faciológica, predominantemente arenosa de coloração vermelho-arroxeada. A Formação Cuiabá apresenta
duas fases de sedimentação, uma de ambiente marinho e outra glaciomarinho. Por fim, a Formação Pantanal é
constituída de sedimentos quarternários, formações geológicas de arenitos e argilas.
O relevo é marcado por contrastes significativos, como entre as terras baixas e periodicamente inundáveis
da planície do Pantanal Sul-Mato-Grossense e as terras do entorno, não inundáveis, individualizadas pelos planaltos,
serras e depressões.
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No relevo da sub-bacia encontram-se os piemontes da Serra de Maracaju, a depressão de Aquidauana/Bela
Vista e a depressão de Miranda, as elevações residuais, as planícies coluviais Pré-Pantanal e as áreas de inundação
da Planície do Pantanal.
A presença de rochas basálticas nos piemontes da Serra de Maracaju ocasiona grandes extensões de
Latossolo Roxo eutrófico e Terra Roxa Estruturada eutrófica. Também é encontrada, na depressão de Bonito e
próximo a Serra de Bodoquena, Terra Roxa Estruturada Similar eutrófica latossólica.
Já na depressão de Aquidauana-Bela Vista, as litologias permocarboníferas desenvolveram Latossolos
Vermelho-Escuro álicos. Na depressão do rio Miranda a predominância é de Regossolos álicos, mas ao longo do rio
Miranda estende-se larga faixa de solo Glei Pouco Húmicos eutróficos.
Na maior parte das planícies coluviais Pré-Pantanal predominam os Solonetz Solodizados, que possuem
concentração de sais no horizonte B.
Entre a Serra de Bodoquena e a Serra de Maracaju – abrangendo cidades como Guia Lopes da Laguna,
Jardim, Bonito, Bela Vista e Antônio João, de altitudes que variam de 250 m a 550 m – o clima se apresenta
úmido, com índice hídrico de 20 a 40 e moderada deficiência de água no inverno.
A variação de temperatura é pequena e a evapotranspiração anual é superior a 1.140 mm.
Os municípios com área inserida na sub-bacia do rio Miranda possuem 1.131.024 habitantes que
correspondem a 54% de toda a população do Estado (IBGE, 2005), mas há de se considerar que municípios
populosos, como Campo Grande, não têm seu núcleo urbano totalmente inserido (no caso da capital do Estado, só
15% do núcleo urbano está na bacia).
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A população se encontra instalada principalmente na zona urbana (90%). Quinze municípios possuem os
núcleos urbanos inseridos na sub-bacia (Aquidauana, Anastácio, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Corguinho,
Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda, Nioaque, Rochedo, Sidrolândia e Terenos são
totalmente inseridos na bacia; Campo Grande tem parte oeste de seu núcleo urbano).
A atividade econômica predominante na região é a agropecuária, em especial a pecuária de corte praticada
em regime extensivo por meio de pastagens plantadas (braquiárias) e campo nativo (naturais). Da produção agrícola,
destaca-se a cultura da soja, o arroz de sequeiro e irrigado e o milho. Atualmente, o turismo está exercendo um forte
impacto econômico principalmente na porção sul da bacia.
Na área da bacia do Alto Paraguai, a sub-bacia do Miranda possui uma diversidade maior de tipologias
industriais, entre elas, laticínios, abatedouros e usinas de açúcar e álcool, todas com um alto potencial poluidor e
que fazem uso dos corpos hídricos para a recepção dos efluentes líquidos gerados.
A sub-bacia do rio Miranda faz fronteira, ao norte, com a sub-bacia do rio Negro, a oeste com a sub-bacia
do rio Nabileque, ao sul e sudoeste com a sub-bacia do rio Apa. Ela também encontra, a noroeste, um trecho da
sub-bacia do rio Taquari. Não há rios de domínio da União na área da sub-bacia, sendo os mais próximos o rio
Paraguai, no exutório da sub-bacia, e o rio Apa, na porção sul.
Destaca-se, nesta sub-bacia, a importância da água subterrânea como indutora de atividades de ecoturismo,
especialmente na região de Bonito, em função das características espeleológicas envolvidas.
Quase metade da demanda total de água na sub-bacia (49%) é para irrigação (2241,8 l/s), em grande
parte por causa das plantações de arroz irrigado (Miranda, Bodoquena e Bonito) e sequeiro (Jardim, Nioaque e Guia
Lopes da Laguna). Só o município de Miranda absorve 58% da demanda de água para irrigação.
A segunda maior demanda é para a dessedentação de animais, e a demanda dos bovinos representa 98%
da dessedentação. Suínos e aves representam, cada um, 1% da demanda de dessedentação. A demanda para
abastecimento público (urbano e rural) representa 13% da demanda total. Desse total, 88% são para abastecimento
da população urbana.

4.3.2 Qualidade da água
Durante o período compreendido entre os anos de 2005 e 2007, a qualidade das águas nessa sub-bacia,
foi acompanhada por meio de vinte e oito pontos fixos de amostragem, estrategicamente distribuídos ao longo dos
principais cursos de água.
Dos vinte e oito pontos de amostragem, sete localizam-se no rio Miranda, seis no rio Aquidauana, dois no
córrego Agogô, um no rio Salobra, um no rio Cachoeirão e um no rio Canastrão. Os dez pontos restantes fazem parte
da microbacia do rio Formoso, sendo quatro no rio Formoso, quatro no córrego Bonito, um no córrego Restinga e
um no córrego Saladeiro (Quadro 10). Os pontos da microbacia do Formoso foram tratados separadamente visando
à elaboração do mapa de qualidade da água específico para essa microbacia.
Quadro 10. Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Miranda, em Mato Grosso do Sul.
Código IMASUL

Localização

00MS23MI0602

Rio Miranda, a montante do perímetro urbano/periférico da
cidade de Jardim

00MS23MI2601

Rio Miranda, na ponte da rodovia BR-060

00MS23MI2444

Rio Miranda - na ponte da localidade Km 21

00MS23MI2292

Rio Miranda, na ponte da rodovia MS-339 (Miranda-Bodoquena)

00MS23MI2148

Rio Miranda, a montante da foz do rio Aquidauana

00MS23MI2147

Rio Miranda, a jusante da foz do rio Aquidauana

00MS23MI2000

Rio Miranda, na foz

00MS23CN2002

Rio Canastrão, na ponte da rodovia MS-355 (Terenos-Dois
Irmãos do Buriti)

00MS23CH2018

Rio Cachoeirão, na ponte da rodovia BR-262 (Terenos-Anastácio)

00MS23AC2006

Córrego Agogô, na ponte da rodovia BR-262

00MS23AC2000

Córrego Agogô, na foz

00MS23SA2001

Rio Salobra, a 1 km da foz (Hotel-Fazenda Salobra)

00MS23AQ0575

Rio Aquidauana, a montante da ponte do córrego Água Limpa

00MS23AQ2476

Rio Aquidauana, na ponte da rodovia MS-080 (RochedoCorguinho)

00MS23AQ2424

Rio Aquidauana, na ponte da rodovia MS-352

00MS23AQ2291

Rio Aquidauana, a montante da foz do córrego Taquarussu

00MS23AQ2284

Rio Aquidauana, na ponte da RFFSA-NOB (Aquidauana-Miranda)

00MS23AQ2000

Rio Aquidauana, na foz

00MS23FO2073

Rio Formoso, a montante da foz do córrego Sucuri

00MS23FO2065

Rio Formoso, no Balneário Municipal, a 65 km da foz

00MS23FO2047

Rio Formoso, na Ilha do Padre

00MS23FO2000

Rio Formoso, na foz

00MS23BO2014

Córrego Bonito, na nascente

00MS23BO2010

Córrego Bonito, a montante do córrego Restinga

00MS23BO2008

Córrego Bonito, a montante do córrego Saladeiro

00MS23BO2000

Córrego Bonito, na foz

00MS23RE2000

Córrego Restinga, na foz

00MS23SA2000

Córrego Saladeiro, na foz

Coordenadas
Geográficas
21º28´59”S
56º07´13”W
21º28´00”S
56º07´46”W
20º45´48”S
56º05´24”W
20º14´27”S
56º23´57”W
19º47´21”S
56º48´54”W
19º47´00”S
56º48´54”W
19º25´17”S
57º20´17”W
20º38´27”S
55º06´38”W
20º28´39”S
55º16´20”W
20º30´26”S
55º50´58”W
20º27´47”S
55º50´03”W
20º12´53”S
56º29´37”W
19º20´50”S
54º41´39”W
19º57´01”S
54º53´43”W
20º09´19”S
55º05´17”W
20º29´45”S
55º46´47”W
20º27´44”S
55º49´53”W
19º47´37”S
56º48´15”W
21º14´11”S
56º30´35”W
21º10´23”S
56º26´39”W
21º07´20”S
56º23´14”W
21º05´55”S
56º13´41”W
21º08´17”S
56º29´20”W
21º07´41”S
56º28´33”W
21º07´36”S
56º27´42”W
21°08´57”S
56º25´37”W
21°07´38”S
56º28´35”W
21º07´36”S
56º27´39”W

Altitude (m)
230
230
150
100
90
90
80
180
180
160
140
95
550
230
190
140
140
90
330
270
210
200
360
420
270
210
450
300
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A partir do monitoramento sistemático e aplicação do Índice de Qualidade de Água/IQANSF, observase que a sub-bacia do rio Miranda, no período compreendido pelos anos de 2005, 2006 e 2007, apresentou
qualidade de água variando desde a qualificação ÓTIMA (trechos dos rios Miranda, Aquidauana e Formoso) até
a qualidade RUIM (trechos do rio Canastrão e córregos Bonito e Saladeiro). Essa variabilidade, principalmente as
piores qualidades (ACEITÁVEL e RUIM) é por causa, fundamentalmente, das fontes pontuais de poluição, existentes
na área de planalto, tais como cidades e indústrias, que geram poluição orgânica e aumento nas concentrações de
coliformes termotolerantes.
O rio Miranda apresentou, no período de 2005 a 2007, qualidade variando entre ACEITÁVEL e ÓTIMA,
em todo o trecho monitorado, que vai desde próximo a sua nascente (ponto 00MS23MI0602) até a sua foz (ponto
00MS23MI2000), conforme o Quadro 11.
Quadro 11. Qualidade das águas do rio Miranda medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de
amostragem
00MS23MI0602
00MS23MI2601
00MS23MI2444
00MS23MI2292
00MS23MI2148
00MS23MI2147
00MS23MI2000

Fev.
77
70
74
56
60
49
44

2005
Maio
70
75
86
•
72
72
•

Ago.
79
63
80
72
76
81
61

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2006
Nov.
Set.
Nov.
Jun.
70
76
68
71
67
70
58
73
65
69
56
74
54
71
71
56
56
66
60
78
55
73
64
74
53
69
60
64

Ago.
67
69
68
77
68
67
59

2007
Out.
76
50
41
47
66
70
70

Dez.
52
46
62
66
69
63
75

• Não houve coleta
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Ótima (80-100)

Boa (52-79)

Aceitável (37-51)

Considerando o IQA médio anual, o rio Miranda apresentou, nesse período, qualidade BOA conforme
mostra a Figura 8.

Figura 8. Variação espacial longitudinal do IQA médio anual no rio Miranda no período de 2005 a 2007.

O OD médio anual do rio Miranda (Figura 9) apresentou um padrão em sua variação espacial longitudinal
de ligeiro decréscimo no trecho de planalto representado pelo ponto 00MS23MI0602 até o ponto 00MS23MI2444,
nos anos de 2005 (variando de 7,3 até 7 mgO2/L) e 2007 (variando de 6,6 até 5,9 mgO2/L), com exceção de 2006
que quase se manteve próximo a 5,6 mgO2/L.
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Figura 9. Variação espacial longitudinal do OD médio no rio Miranda no período 2005-2007.

No trecho de planície, a jusante da cidade de Miranda (ponto 00MS23MI2292), o rio apresentou um
decréscimo acentuado na concentração de oxigênio dissolvido quando se consideram os valores médios anuais para
os anos de 2005 e 2007, chegando à concentração de 5,4 mgO2/L, ou seja, em desacordo com o padrão da Classe
1, fato que pode estar relacionado ao aporte de esgoto doméstico urbano, ao contrário de 2006, quando se elevou
até 6,8 mgO2/L, quando teve a maior concentração de todo o rio para este ano.
Nos pontos seguintes, 00MS23MI2148, 00MS23MI2147 e 00MS23MI2000, o oxigênio dissolvido médio
anual voltou a apresentar decréscimo, com exceção do ponto 00MS23MI2148 em 2005 e 2007.
Em fevereiro de 2005, os pontos 00MS23MI2147 e 00MS23MI2000 apresentaram qualidade ACEITÁVEL
porque o parâmetro oxigênio dissolvido (0,9 e 0,4 mgO2/L, respectivamente) esteve em desacordo com os padrões
de Classe 2, devido provavelmente, à influência da foz do rio Aquidauana (ponto 00MS23AQ2000), cujas águas já
apresentavam neste mês, o oxigênio dissolvido em concentração muito baixa (0,8 mgO2/L), também em desacordo
com os padrões da Resolução CONAMA n° 357/2005 e Deliberação CECA/MS n° 003/1997.
Ressalta-se que no mês de outubro de 2007 os pontos 00MS23MI2601, 00MS23MI2444 e
00MS23MI2292 apresentaram qualidade ACEITÁVEL, e que os parâmetros que contribuíram para esta pior
qualidade foram fósforo total para os três pontos, coliformes termotolerantes para os dois primeiros pontos, turbidez
e oxigênio dissolvido para os dois últimos pontos, estando, portanto, em desacordo com os padrões para a Classe 2.
Em dezembro de 2007 o ponto 00MS23MI2601 também apresentou qualidade ACEITÁVEL devido
provavelmente ao aporte de matéria orgânica e nutrientes carreados pela chuva e de efluentes domésticos da
cidade de Jardim, tornando as concentrações de coliformes termotolerantes (5.000 NMP/ml) e de fósforo total
(1,395 mg/L) fora dos limites estabelecidos pela legislação (Resolução CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA
MS 03/97) para a Classe 2.

No rio Aquidauana, os valores de IQA apresentaram uma variação que indicou para as qualificações
ACEITÁVEL, BOA e ÓTIMA, conforme mostrado no Quadro 12. Considerando-se como indicador o IQA médio anual
(Figura 10), a qualidade das águas no rio Aquidauana manteve-se, no período de 2005 a 2007, dentro da categoria
BOA desde a sua nascente até a sua foz no rio Miranda, com valores médios variando de 60 até 73.
Quadro 12. Qualidade das águas nos rios Canastrão, Cachoeirão e Aquidauana e no córrego Agogô medida pelo
IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de
amostragem
00MS23CN2002
00MS23CH2018
00MS23AC2006
00MS23AC2000
00MS23SA2001
00MS23AQ0575
00MS23AQ2476
00MS23AQ2424
00MS23AQ2291
00MS23AQ2284
00MS23AQ2000
● Não houve coleta
Ótima (80-100)

Fev.
47
56
65
50
56
54
51
41
55
61
50

2005
Maio
Ago.
23
65
53
76
59
61
49
38
•
76
59
64
70
76
71
78
82
76
64
69
77
84
Boa (52-79)

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2006
Nov.
Set.
Nov.
Jun.
68
25
64
70
71
50
70
82
67
59
65
75
61
39
47
75
71
65
77
75
63
62
74
76
78
72
61
76
49
68
71
70
52
66
59
70
53
60
62
74
49
72
66
79
Aceitável (37-51)

2007
Ago.
Out.
71
63
75
69
71
51
71
51
62
71
66
72
75
38
75
78
74
52
68
58
66
69

Ruim (20-36)
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Figura 10. Variação espacial longitudinal do IQA médio anual no rio Aquidauana no período 2005-2007.

Dez.
55
68
40
40
60
76
55
48
50
51
62

O rio Aquidauana apresentou, no período monitorado, qualidade BOA, apesar de receber o aporte de esgoto
doméstico e de águas pluviais das cidades de Rochedo, Aquidauana e Anastácio, além dos lançamentos de efluentes
agroindustriais localizados no perímetro urbano dessas cidades, o que evidencia a sua boa capacidade de autodepuração.
O oxigênio dissolvido médio anual do rio Aquidauana apresentou, em geral, concentrações acima de 5
mgO2/L entre 2005 e 2007 (Figura 11).
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Figura 11. Variação espacial longitudinal do OD médio anual no rio Aquidauana no período 2005-2007.

Analisando o rio por trechos, o local enquadrado como Classe Especial (00MS23AQ0575) apenas
em 2006 apresentou oxigênio dissolvido médio de 5,2 mgO 2/L, considerado inferior ao limite exigido para
Classe 1 (6mgO 2/L). As amostras coletadas nos meses de novembro de 2006 (4,2 mgO 2/L), outubro e
novembro de 2007 (5,2 e 5,8 mgO 2/L respectivamente) foram as que estivaram fora dos padrões da Classe
1.
Os trechos do rio Aquidauana enquadrados como Classe 1 (00MS23AQ2476 e 00MS23AQ2424)
apresentaram valores de oxigênio dissolvido médio anual em conformidade com o limite mínimo exigido de
6 mgO 2/L, ou seja, variando entre 6,6 e 7,9 mgO 2/L (Figura 11). Os três últimos pontos de amostragem
(00MS23AQ2291, 00MS23AQ2284 e 00MS23AQ2000), enquadrados como Classe 2, apresentaram
valores em conformidade com o limite mínimo exigido de 5 mgO 2/L para essa classe, ou seja, variando de
5,6 até 8,1 mgO2/L (Figura 11).
Contribuíram negativamente para a qualidade das águas do rio Aquidauana, o córrego Ceroula, que
recebe águas da drenagem pluvial da cidade de Terenos e efluentes agroindustriais, tais como laticínios,
frigoríficos, suinoculturas, entre outros, e também as águas do rio Cachoeirão, que recebe o aporte das
águas residuárias de uma usina de açúcar e álcool.
Constata-se ainda que os impactos nesse curso de água foram evidenciados pela presença de
concentrações de coliformes termotolerantes em desconformidade com o padrão da Classe 1 (até 200
NMP/100mL), nos meses de fevereiro de 2005 e setembro de 2006 no ponto 00MS23AQ0575; e em oito
das dez coletas feitas nos pontos 00MS23AQ2476 e 00MS23AQ2424.
O ponto 00MS23AQ0575 localiza-se próximo à nascente do rio Aquidauana e a presença de

coliformes termotolerantes pode estar associada à presença de animais silvestres e ao seu pouco volume
de água. Já no ponto 00MS23AQ2476, a presença de coliformes termotolerantes está mais associada à
presença humana, pois ele situa-se no perímetro urbano da cidade de Rochedo e a jusante de uma rodovia
que pode ser uma fonte de poluição. O mesmo fato ocorre no ponto 00MS23AQ2424, pois este situa-se em
um povoado onde não há tratamento de esgoto e ainda uma rodovia que drena toda a sua água para esse
ponto.
Considerando os três últimos locais amostrados e enquadrados como Classe 2 (limite até 1.000
NMP/mL), quatro amostras para o ponto 00MS23AQ2291 e oito para o ponto 00MS23AQ2284, de um total
de dez amostras, apresentaram-se em desconformidade com o padrão dessa Classe. A foz do rio Aquidauana
(ponto 00MS23AQ2000), não apresentou amostras com concentrações de coliformes termotolerantes fora
do padrão da Resolução CONAMA nº 357/2005 e Deliberação CECA 003/1997 (1.000 NMP/100mL).
Com relação ao fósforo total, os pontos de amostragem enquadrados como Classe 2 (00MS23AQ2291,
00MS23AQ2284 e 00MS23AQ2000), apresentaram entre oito e nove de um total de dez amostragens com
valores fora do padrão dessa classe (0,1mg/L); uma proporção maior que os dois locais situados a montante
e enquadrados como Classe 1, 00MS23AQ2476 e 00MS23AQ2424, com quatro e seis de um total de dez
amostras fora do padrão.
Esta maior concentração de fósforo total pode ser causada pela presença de fertilizantes químicos
carreados do solo pela chuva, ou até mesmo esgoto doméstico.
A avaliação da qualidade das águas superficiais realizada no rio Canastrão mostrou que o ponto
00MS23CN2002 apresentou qualidade, medida pelo IQA, ACEITÁVEL em fevereiro de 2005, RUIM em
maio de 2005 e setembro de 2006, e manteve-se BOA no restante do período.
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Nos meses de maio de 2005 e setembro de 2006, a qualidade RUIM foi influenciada pelas altas
concentrações dos seguintes parâmetros: DBO 5,20 (748mgO 2/L e 43mgO 2/L), coliformes termotolerantes
(16.000 NMP/mL e 1.600 NMP/mL) e fósforo total (0,632 mg/L e 0,395 mg/L). O parâmetro oxigênio
dissolvido apresentou em setembro de 2006 uma baixa concentração (0,4 mgO2/L).
As qualificações RUIM e ACEITÁVEL no ponto 00MS23CN2002 podem estar associadas ao aporte
de água residuária de uma usina de açúcar e álcool situada na área de drenagem desse rio.
O rio Cachoeirão, no ponto 00MS23CH2018 enquadrado como Classe 2, apresentou qualidade de
acordo com o IQA, variando entre ACEITÁVEL e ÓTIMA. O mês de setembro de 2006 apresentou qualidade
ACEITÁVEL (IQA 50), com DBO 5,20 (11 mgO 2/L) e fósforo total (0,230 mg/L) em desconformidade com o
padrão dessa classe, provavelmente por causa do aporte de águas do rio Canastrão que se encontravam com
qualidade RUIM (IQA 25).
O córrego Agogô, no ponto 00MS23AC2006 enquadrado como Classe 2, apresentou qualidade
ACEITÁVEL durante os meses de outubro e dezembro de 2007, os quais apresentaram como parâmetros
fora do padrão da classe de enquadramento, o oxigênio dissolvido (3,6 e 4,1 mgO 2/L respectivamente ) e o
fósforo total (1,302 e 1,380 mgO2/L respectivamente).
O ponto 00MS23AC2000, enquadrado na Classe 2, apresentou qualidade ACEITÁVEL em sete
de dez amostragens realizadas no período de 2005 a 2007. Essa qualificação foi influenciada pelas
concentrações de fósforo total e oxigênio dissolvido, além de DBO5,20 nas campanhas de maio e agosto de
2005 e dezembro de 2007, quando estiveram em desacordo com os padrões da Classe 2. Essa situação
pode ter sido influenciada pelo aporte de efluentes de frigorífico.
O rio Formoso apresentou, no período de 2005 a 2007, qualidade variando entre BOA e ÓTIMA,
considerando os valores de IQA obtidos a partir das amostras analisadas (Quadro 13). A aplicação do IQA
médio anual indica a classificação BOA em todo seu trecho, conforme mostra a Figura 12.

Quadro 13. Qualidade das águas da microbacia do rio Formoso medida pelo IQA NSF no período 2005, 2006
e 2007.
Ponto de
amostragem
00MS23FO2073
00MS23FO2065
00MS23FO2047
00MS23FO2000
00MS23BO2014
00MS23BO2010
00MS23BO2008
00MS23BO2000
00MS23RE2000
00MS23SA2000
● Não houve coleta
Ótima (80-100)

Fev.
75
80
73
71
●
●
●
54
●
●

Qualidade das águas (medida pelo IQA)
2005
2006
2007
Maio
Ago.
Nov.
Fev.
Set.
Jun.
Ago.
Out.
75
70
77
78
69
64
74
71
77
78
79
70
83
79
76
78
80
76
86
70
79
81
80
69
79
76
78
66
79
77
77
●
69
56
67
68
51
60
53
51
40
27
23
20
22
17
59
58
76
37
40
29
29
28
28
21
69
70
62
51
65
52
63
66
58
70
55
53
58
59
●
48
47
29
65
54
53
28
30
28
Boa (52-79)

Aceitável (37-51)

Dez.
67
76
78
●
47
51
44
38
43
38

Ruim (20-36)
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Figura 12. Variação espacial longitudinal do IQA médio no rio Formoso no período 2005-2007.

Com relação ao oxigênio dissolvido médio anual (Figura 13), este se manteve acima do limite
mínimo exigido pela legislação para a Classe 1 (6 mgO2/L).
Na sub-bacia do rio Formoso foram realizadas, durante o período de 2005 a 2007, dez campanhas
de amostragem. No ponto 00MS23FO2073, localizado próximo à nascente, as concentrações de coliformes
termotolerantes apresentaram-se em desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA
n° 357/2005 e Deliberação CECA n° 003/1997 em todas as campanhas; as concentrações de fósforo
total estiveram em desacordo com a legislação em duas das dez amostragens. Para efeito de comparação,
foram utilizados os padrões estabelecidos para a Classe 1, pois esse trecho do rio está enquadrado como

Classe Especial. Essas desconformidades podem estar relacionadas ao uso e ocupação do solo na área de
influência, com bovinocultura intensiva e extensiva, suinocultura e agricultura, além de uma estrada.
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Figura 13. Variação espacial longitudinal do OD médio no rio Formoso no período 2005-2007.

Das dez amostragens realizadas no ponto 00MS23FO2065 (no Balneário Municipal), que está enquadrado
como Classe Especial, apresentaram-se fora dos padrões para Classe 1, três amostras de coliformes termotolerantes e
duas de fósforo total.
Conforme demonstrado nas Figuras 12 e 13, o ponto 00MS23FO2073 (rio Formoso, a montante da foz do
córrego Sucuri) apresentou IQA médio e oxigênio dissolvido médio com valores inferiores aos do ponto 00MS23FO2065
que está localizado a jusante (rio Formoso, no Balneário Municipal). A melhora desse trecho do rio pode ser atribuída
à presença de corredeiras que propiciam a turbulência e oxigenação da água. Além disso, o rio Formoso atravessa uma
área de banhado que funciona como um filtro natural para as suas águas.
O ponto 00MS23FO2047, localizado na Ilha do Padre, apresentou desconformidade com os padrões da Classe
2 em uma análise de coliformes termotolerantes e em três análises de fósforo total, embora quatro das amostragens
realizadas resultaram em qualidade ÓTIMA pelo IQA. O ponto 00MS23FO2000 apresentou qualidade BOA em todos os
meses monitorados.
Dessa forma, a qualidade da água do rio Formoso, monitorada desde a nascente até a sua foz, possibilita os usos
múltiplos, inclusive os usos mais nobres, como balneabilidade e recreação de contato primário.
Para o córrego Bonito, a aplicação do IQA médio anual (Figura 14) apresentou qualidade BOA no ponto
00MS23BO2014 (próximo à nascente) durante os três anos de monitoramento. Logo a jusante, o ponto 00MS23BO2010
(montante da foz do córrego Restinga) sofreu uma queda na qualidade, chegando a ser qualificado como RUIM nos anos
de 2005 e 2006, e ACEITÁVEL em 2007, em função do aporte de esgoto doméstico e do deflúvio superficial urbano.
Após receber as águas do córrego Restinga, o ponto 00MS23BO2008 (montante da foz do córrego Saladeiro)
apresenta maior vazão no córrego Bonito, e, mesmo assim, ainda continuou na qualidade ACEITÁVEL no ano de 2005
e RUIM em 2006 e 2007, ressaltando que, para esse último ano, houve um acentuado decréscimo nos valores do IQA,
podendo ser atribuído a possíveis lançamentos de esgoto doméstico.
Aproximadamente 8 km após ter recebido as águas do córrego Saladeiro, o córrego Bonito, no ponto

00MS23BO2000 (foz do córrego Bonito), apresentou acentuada melhora na qualidade de suas águas, as quais passaram
a ter qualificação BOA durante os três anos.

Figura 14. Variação espacial longitudinal do IQA médio anual no córrego Bonito no período 2005-2007.

O oxigênio dissolvido médio anual do córrego Bonito em 2005 ficou abaixo do padrão da Classe 2 no ponto
00MS23BO2010 (4,1 mgO2/L); em 2006 ficou acima do mínimo exigido somente no ponto 00MS23BO2000,
e variou em 2007 ao longo do córrego entre 2,6 mgO2/L no ponto 00MS23BO2014 e 4,8 mgO2/L no ponto
00MS23BO2000, ou seja, para este último ano, mesmo apresentando uma melhora gradual da nascente para a
foz, sempre esteve em desconformidade com o padrão da Resolução CONAMA n° 357/2005 e Deliberação CECA/
MS n° 003/97 para Classe 2 (Figura 15).
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Figura 15. Variação espacial longitudinal do OD médio anual no córrego Bonito no período 2005-2007.
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Embora o oxigênio dissolvido tenha se mantido abaixo do padrão da Classe 2 no ponto 00MS23BO2014
durante os três anos avaliados, exceto em maio de 2005, a qualidade foi qualificada como BOA, com exceção
dos meses de setembro de 2006 e outubro e dezembro de 2007, quando a qualidade foi ACEITÁVEL, com o
oxigênio dissolvido chegando ao menor valor - 1,7 mgO2/L - em setembro de 2006.
No ponto 00MS23BO2010, a qualidade RUIM foi verificada nos meses de agosto e novembro de 2005,
fevereiro e setembro de 2006 e junho de 2007. Essa qualificação foi influenciada pelos parâmetros oxigênio
dissolvido (chegando a 0 mgO2/L em junho de 2007), coliformes termotolerantes, DBO5,20 (chegando a 20
mgO2/L) e fósforo total (chegando a 8,160 mg/L em agosto de 2005), os quais apresentaram concentrações
em desconformidade com o limite da Classe 2, e pelo nitrogênio total (chegando a 117,25 mg/L em agosto de
2005). Ressalta-se que as amostras apresentaram altas concentrações de coliformes termotolerantes, cujas
variações chegaram até 5.000.000 NMP/100 ml, evidenciando o impacto direto causado pelo lançamento de
esgoto doméstico.
Nas amostragens realizadas durante o período de maio de 2005 a junho de 2007, foram observadas
concentrações acima do limite da Classe 2 para o parâmetro nitrogênio amoniacal, chegando a 40,24 mg/L em
fevereiro de 2006.
O ponto 00MS23BO2008 no período de 2005 a 2007, com exceção do mês de maio de 2005, que
recebeu a qualificação BOA, se manteve entre as qualificações ACEITÁVEL e RUIM, onde os parâmetros que
se apresentaram em concentrações fora dos padrões para a Classe 2 foram: o fósforo total em todos os meses
amostrados e coliformes termotolerantes em todos os meses, com exceção do mês de agosto de 2007. O
parâmetro DBO5,20 também esteve em desacordo com o padrão da Classe 2 nos meses de agosto de 2005,
fevereiro e setembro de 2006 e outubro de 2007. Também contribuiu negativamente o oxigênio dissolvido em
todos os meses, com exceção de agosto e dezembro de 2007. Além destes, a turbidez esteve acima do padrão
em agosto de 2007.
O ponto 00MS23BO2000 apresentou qualidade BOA, com exceção dos meses de fevereiro de 2006
e dezembro de 2007, quando a ela foi qualificada como ACEITÁVEL, o que indica sua boa capacidade de
autodepuração, mesmo após ter recebido as águas do córrego Saladeiro, que apresentaram na maior parte

das amostras uma qualidade variando de ACEITÁVEL para RUIM. Dentre as dez amostragens realizadas nesse
ponto, estiveram fora do padrão para a Classe 2, os parâmetros: fósforo total (em nove amostras), coliformes
termotolerantes (em cinco amostras) e oxigênio dissolvido (em duas amostras).
Em geral, a influência sobre qualidade das águas do córrego Bonito é decorrente de lançamentos de
esgoto doméstico, efluentes da ETE e de águas da drenagem pluvial lançados diretamente nesse corpo de água,
refletidos pelas alterações nos parâmetros coliformes termotolerantes, DBO5,20, OD, fósforo total e nitrogênio
total.
O córrego Restinga em sua foz (ponto 00MS23RE2000) apresentou qualidade de água qualificada
como BOA, de 2005 até junho de 2007; em outubro e dezembro de 2007, a qualidade recebeu a qualificação
ACEITÁVEL, evidenciando a boa capacidade de autodepuração alcançada nos dois primeiros anos, e o
comprometimento desse corpo de água no último ano, por causa do lançamento de esgoto doméstico e águas
da drenagem pluvial. Os parâmetros que apresentaram concentrações fora do padrão da Classe 2 nas amostras
com qualidade ACEITÁVEL foram fósforo total e oxigênio dissolvido, em outubro, e fósforo total, coliformes
termotolerantes e turbidez, em dezembro.
No período de maio de 2005 a junho de 2007, de um total de seis amostras, estiveram em desacordo com
a legislação: para o parâmetro oxigênio dissolvido, três amostras; para o parâmetro coliformes termotolerantes,
cinco amostras, e para o parâmetro fósforo total, quatro amostras.
O ponto 00MS23SA2000, localizado na foz do córrego Saladeiro, apresentou qualidade RUIM em
agosto de 2005, e junho, agosto e outubro de 2007. Os parâmetros que influenciaram negativamente para a
qualidade ter obtido a qualificação RUIM nesses meses foram oxigênio dissolvido e fósforo total. O parâmetro
DBO5,20 influenciou negativamente a qualidade em agosto de 2005 e em junho e outubro de 2007. O parâmetro
coliformes termotolerantes influenciou negativamente em agosto de 2005 e junho de 2007, destacando-se o
mês de agosto em que ele apresentou uma concentração de 80.000 NMP/100mL, situação agravada pela menor
vazão do córrego Saladeiro e o contínuo aporte de esgoto doméstico, uma vez que esse curso de água drena área
urbana, incluindo empreendimentos hoteleiros.
Ressalta-se que na amostragem de dezembro de 2007 no ponto 00MS23SA2000, mesmo resultando em
qualidade ACEITÁVEL (IQA igual a 38, conforme Quadro 14), a concentração de coliformes termotolerantes foi
muito alta (170.000 NMP/100ml), caracterizando influência de esgoto doméstico.
Quadro 14. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA
nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Miranda.
Pontos de
amostragem

Classe

00MS23MI0602
00MS23MI2601
00MS23MI2444
00MS23MI2292
00MS23MI2148
00MS23MI2147
00MS23MI2000
00MS23CN2002
00MS23CH2018
00MS23AC2006
00MS23AC2000
00MS23SA2001
00MS23AQ0575

Especial
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Esp*

Número de resultados que não atendem ao limite da classe/ número de
determinações por parâmetro
Coliformes
Fósforo
pH
OD
DBO
Turbidez
termotolerantes
total
♦
2/10
1/10
3/10
6/10
♦
♦
1/10
♦
5/10
5/10
1/10
♦
2/10
♦
2/10
6/10
1/10
♦
4/9
1/9
3/9
7/9
3/9
♦
2/10
♦
♦
9/10
1/10
♦
2/10
♦
♦
9/10
1/10
1/9
4/9
♦
♦
7/9
2/9
♦
1/10
2/10
4/9
10/10
1/10
♦
♦
2/10
1/10
6/10
1/10
2/10
5/10
1/10
2/10
7/10
1/10
1/10
7/10
3/10
1/10
9/10
1/10
♦
3/9
♦
1/9
4/9
♦
6/10
3/10
♦
3/10
3/10
♦
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00MS23AQ2476
00MS23AQ2424
00MS23AQ2291
00MS23AQ2284
00MS23AQ2000
00MS23FO2073
00MS23FO2065
00MS23FO2047
00MS23FO2000
00MS23BO2014
00MS23BO2010
00MS23BO2008
00MS23BO2000
00MS23RE2000
00MS23SA2000

1
1
2
2
2
Esp*
Esp*
2
2
2
2
2
2
2
2

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2/10
♦
1/10
♦
3/10
1/10
♦
♦
♦
8/9
6/9
6/9
2/10
4/8
6/9

♦
1/10
♦
♦
1/10
♦
♦
♦
♦
♦
6/9
4/9
♦
♦
4/9

8/10
8/10
4/10
8/10
♦
10/10
3/10
1/10
♦
3/9
8/9
7/9
5/10
6/8
6/9

4/10
6/10
8/10
7/10
9/10
2/10
2/10
3/10
0/8
3/9
9/9
8/9
9/10
6/8
8/9

6/10
4/10
3/10
2/10
1/10
♦
♦
♦
♦
♦
♦
1/9
♦
1/8
1/9

* Comparados aos limites estabelecidos para a Classe 1.
♦ Atendeu aos padrões da classe de enquadramento.
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Na sub-bacia do rio Miranda, foi observado que os parâmetros OD, DBO5,20, pH, fosfato total, turbidez
e coliformes termotolerantes, em pontos variados, apresentaram valores em desconformidade com os padrões
preconizados na Resolução CONAMA nº 357/2005 e Deliberação CECA/MS n º003/97. O Quadro 14 apresenta
os pontos de amostragem na sub-bacia do rio Miranda, em que os parâmetros analisados não estiveram de acordo
com a legislação pertinente.
A Figura 16 apresenta os níveis de qualidade da água na sub-bacia do rio Miranda monitorada nos 18
pontos distribuídos ao longo da área de drenagem. Essa qualidade foi observada em pelo menos 80% do tempo
monitorado nos anos de 2005, 2006 e 2007. Para a confecção do mapa, foi utilizado o cálculo do IQA20%.
A Figura 17 apresenta os níveis de qualidade da água na microbacia do rio Formoso monitorada nos dez
pontos distribuídos ao longo da sua área de drenagem. Os níveis de qualidade foram observados em pelo menos
80% do tempo monitorado nos anos de 2005, 2006 e 2007. Para a confecção do mapa, foi utilizado o cálculo
do IQA20%.

4.4 Sub-bacia do rio Nabileque
4.4.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Nabileque está localizada na região sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul, entre as
seguintes coordenadas geográficas: latitude 19º30’00’’ e 21°30’00’’S; longitude 56°30’00’’ e 58°30’00’’ WGr. Sua
área de drenagem é de, aproximadamente 18.369 km², e seus principais constituintes são o rio Paraguai, no trecho
compreendido entre as localidades de Porto Esperança e a foz do rio Tereré (307 km), e o próprio rio Nabileque (271
km de extensão).
A rede hidrográfica é formada pelos rios Nabileque, Paraguai, Naitaca, Aquidabã, Branco e Braço, pelos
corixos dos Touros, Água Limpa, São Sebastião, Trinta e Nove, do Veado Gordo, pela vazante Bocaina e pelos córregos
Capivara, Tomázia, Congonha e Lau-di-já.
O rio Nabileque tem sua nascente em um desvio natural da margem esquerda do rio Paraguai; seu leito
múltiplo serpenteia em uma planície até encontrar novamente o rio Paraguai. A planície formada entre os dois rios é
rica em corixos, que tanto nascem à direita do rio Nabileque e deságuam no rio Paraguai, quanto nascem à esquerda
do rio Paraguai e deságuam no rio Nabileque. Em épocas de grandes enchentes no rio Paraguai, suas águas invadem
o leito do Nabileque, as quais, somadas àquelas trazidas pelo rio Naitaca, provenientes de pequenas bacias que se
originam na Serra da Bodoquena, fazem o rio Nabileque extravasar, alagando toda a área da sub-bacia.
Os solos do Nabileque são principalmente argilosos, orgânicos, escuros, hidromórficos com maior incidência
de Planossolo Solódico, Solonetz Solodizado e Vertissolo, também frequentemente Solódico e até mesmo em áreas
menores, com caráter salino.
A economia da sub-bacia é baseada na pecuária extensiva, com a utilização de pastagens nativas. Não
apresenta atividade industrial. Destaca-se o turismo concentrado na pesca profissional e esportiva.
Em consequência de suas características peculiares, essa sub-bacia é uma região pouco habitada, uma
vez que durante quatro a seis meses do ano ela permanece alagada. Também é malservida de estradas e meios de
comunicação.
Os municípios que fazem parte dessa sub-bacia são Corumbá e Porto Murtinho, e nenhum dos dois possui
sede inserida na área de drenagem.

4.4.2 Qualidade da água
A sub-bacia do rio Nabileque possui cinco pontos de amostragem estrategicamente distribuídos ao longo
de sua área de drenagem, sendo três localizados no rio Nabileque e dois no rio Paraguai, no trecho compreendido
entre as localidades de Porto Esperança e Barranco Branco (Quadro 15).
Quadro 15..Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Nabileque, em Mato Grosso do Sul.
Código IMASUL

Localização

Coordenadas
Geográficas

Altitude (m)

00MS25NA2271

Rio Nabileque, na boca do Nabileque

19º43’43”S
57º31’57”W

60

00MS25NA2068

Rio Nabileque, a montante da foz do rio Naitaca (Fazenda
Genipapo)

20º34’24”S
57º36’17”W

85

00MS25NA2000

Rio Nabileque, na foz

20º55’55’’S
57º50’05’’W

84

00MS25PA2207

Rio Paraguai, a jusante do Forte Coimbra

19º56’33’’S
57º49’24’’W

85

00MS25PA2024

Rio Paraguai, a jusante do destacamento militar de Barranco
Branco

21º06’21’’S
57º50’55’’W

84
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O rio Nabileque nasce por meio de um desvio natural da margem esquerda do rio Paraguai. O ponto de
amostragem 00MS25NA2271 está localizado logo no início desse desvio. Quando o nível das águas está baixo, esse lugar
torna-se um atrativo para aves, que, reunidas em enormes concentrações, exploram os recursos alimentares aquáticos.
O ponto 00MS25NA2068 está localizado em uma área plana de grandes pastagens nativas aproveitadas para
criação de gado. Considerando que essa área está sujeita à inundação periódica ocasionada pelas enchentes, as águas
passam a cobrir a planície gradativamente, deixando a vegetação submersa, onde então ocorre a decomposição de toda
a matéria orgânica, oriunda das plantas aquáticas mortas, da vegetação terrestre e da criação extensiva de bovinos
na região. Na medida em que o nível das águas vai baixando, há o arraste de todo esse material para a calha do rio
Nabileque.
No ponto 00MS25NA2000, o rio Nabileque concentra todas as águas de seus afluentes e de diversos corixos
e vazantes.
No rio Paraguai, o ponto 00MS25PA2207 está localizado a jusante da formação do rio Nabileque, próximo à
localidade de Forte de Coimbra, vilarejo com aproximadamente 300 habitantes.
O ponto 00MS25PA2024 está localizado no rio Paraguai, a jusante da foz do rio Nabileque, no destacamento
militar de Barranco Branco, trecho de navegação de barcos tipo “voadeira” e de embarcação de carga (comboio).
Em função da grande distância da sub-bacia do rio Nabileque até os laboratórios do IMASUL, bem como as
dificuldades de acesso aos pontos de monitoramento no período de cheia no Pantanal, a coleta das amostras e a entrega
delas no laboratório são dificultadas; portanto, o monitoramento nessa sub-bacia vem sendo feito somente com medições
locais com equipamentos portáteis.
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Os parâmetros medidos durante os anos de 2005, 2006 e 2007 foram: oxigênio dissolvido, pH, condutividade
elétrica, sólidos sedimentáveis, temperatura do ar e da água, turbidez, sólidos dissolvidos totais e transparência da água.
Para a avaliação da qualidade das águas nessa sub-bacia, foi utilizado o parâmetro oxigênio dissolvido. A
distribuição das categorias de qualidade da água medida pelo oxigênio dissolvido foi feita a partir de uma correlação com
o IQA conforme mostrado no Quadro 16:
Quadro 16. Categorias de qualidade de água a partir dos valores de OD.
Indicador
OD
OD
OD
OD
OD

Faixa

Qualidade

Cor

≥ 6 mgO2/L

ótima

Azul

≥ 5 mgO2/L

boa

Verde

≥ 4 mgO2/L

aceitável

Amarela

> 2 mgO2/L

ruim

Vermelha

≤ 2 mgO2/L

péssima

Preta

O Quadro 17 apresenta a qualidade das águas da sub-bacia do rio Nabileque, medida pelo oxigênio
dissolvido para cada ponto de amostragem nas campanhas de monitoramento realizadas nos anos de 2005, 2006
e 2007. Observa-se que a qualidade das águas variou entre as qualificações PÉSSIMA e ÓTIMA.
Quadro 17. Qualidade das águas da sub-bacia do rio Nabileque medida pelo OD no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS25NA2271
00MS25NA2068
00MS25NA2000
00MS25PA2207
00MS25PA2024
     Ótima ≥ 6 mgO2/L

2005
Jul.
4,7
8,7
7,1
6,4
6,8

Qualidade das águas (medida pelo OD)
2006
2007
Mar.
Out.
Set.
Nov.
1,6
1,9
2,7
6,1
2,1
2,4
2,4
4,2
2,7
0,7
5,2
4,9
3,7
5,0
6,0
6,9
3,8
4,2
5,5
6,0

  Boa ≥ 5 mgO2/L        Aceitável ≥ 4 mgO2/L        Ruim > 2 mgO2/L

  Péssima ≤ 2 mgO2/L

Destaca-se que a qualidade ÓTIMA ocorreu em todos os pontos de monitoramento em pelo menos um mês
durante o período monitorado. A qualidade PÉSSIMA ocorreu apenas no rio Nabileque, onde os valores de oxigênio
dissolvido variaram entre 0,7 mgO2/L e 8,7 mgO2/L; no rio Paraguai os valores de oxigênio dissolvido variaram entre
3,7 mgO2/L e 6,9 mgO2/L.
O Quadro 18 apresenta os resultados analíticos por parâmetro/ponto de amostragem que estão em
desconformidade com os padrões estabelecidos para águas de Classe 2 na qual estão enquadradas as águas dessa
sub-bacia, conforme a Resolução CONAMA nº 357/05 e a Deliberação CECA/MS 003/97.
Quadro 18. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA
nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Nabileque.
Ponto de amostragem

Classe

00MS25NA2271
2
00MS25NA2068
2
00MS25NA2000
2
00MS25PA2207
2
00MS25PA2024
2
♦ Atendeu aos padrões da classe 2.

Corpo d`água
Rio Nabileque
Rio Nabileque
Rio Nabileque
Rio Paraguai
Rio Paraguai

Nº de medidas em desconformidade/total de
medidas
pH
OD
Turbidez
♦
4/5
1/5
♦
4/5
♦
♦
3/5
♦
♦
1/5
♦
♦
2/5
♦

As Figuras 18 e 19 apresentam os resultados das concentrações do oxigênio dissolvido na sub-bacia do
rio Nabileque.
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Figura 18. Concentrações do OD no período (2005 a 2007), no rio Nabileque.
Verifica-se na Figura 18 que as concentrações de oxigênio dissolvido apresentaram, em sua maioria, valores
não conformes aos padrões de qualidade dispostos pela Resolução CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA/MS nº
003/97, que estabelecem um limite mínimo de 5 mg O2/L para águas enquadradas na Classe 2. Observa-se ainda
que as desconformidades foram observadas, na maioria das vezes, em período de cheias, cujas concentrações de
oxigênio dissolvido diminuíram por causa do aumento da demanda de oxigênio para oxidar a carga orgânica no rio,

proveniente da decomposição tanto da vegetação seca do ano anterior quanto dos dejetos deixados pelos bovinos
criados extensivamente na área de drenagem da sub-bacia.
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Figura 19. Concentrações do OD no período (2005 a 2007), no rio Paraguai no trecho compreendido entre
as localidades de Porto Esperança e Barranco Branco.
Nos pontos de coleta localizados no rio Paraguai, houve desconformidade com a Resolução CONAMA
nº 357/05 e Deliberação CECA/MS nº 003/97, na concentração do oxigênio dissolvido, tanto em março quanto
em outubro de 2006 (Figura 19). As baixas concentrações do oxigênio dissolvido no período monitorado podem
ser explicadas pelos mesmos motivos que ocasionaram a depleção do oxigênio dissolvido no rio Nabileque, pois
no período de cheias ocorre o alagamento de toda a planície, ocasionando a ligação do rio Nabileque com o rio
Paraguai, formando uma única massa de água.
A partir do monitoramento realizado no período de 2005 a 2007, observa-se que as águas na sub-bacia
do rio Nabileque apresentaram qualidade variando desde ÓTIMA até PÉSSIMA. Essa variação evidencia que o
período de cheia na planície pantaneira é um dos principais fatores que influenciam a qualidade das águas, pela
depleção da concentração do oxigênio dissolvido, principal indicador utilizado para avaliar a qualidade das águas
nessa sub-bacia.
Destaca-se que, embora o oxigênio dissolvido pareça ser um indicador muito restritivo para a avaliação
da qualidade da água na sub-bacia do rio Nabileque, ele constitui um parâmetro da maior importância para a
manutenção do equilíbrio ecológico em ecossistemas aquáticos. Sua escassez pode levar ao desaparecimento dos
peixes de um determinado corpo hídrico, dado que esses organismos são extremamente sensíveis à diminuição do
OD em seu meio.
Toledo Júnior e Kawai (1977, p.5) afirmam que “entre os vários parâmetros físicos, químicos e biológicos
que determinam a qualidade da água de um rio, lago ou represa, o OD é considerado um dos parâmetros mais
significativos”. Requerido para a respiração dos micro-organismos aeróbios, o oxigênio, fracamente dissolvido na
água, torna-se, não raro, quando em teores críticos, um fator limitante.
A Figura 20 apresenta os níveis de qualidade da água da sub-bacia do rio Nabileque, baseados no oxigênio
dissolvido, e observados em pelo menos 80% do tempo monitorado durante os anos de 2005, 2006 e 2007. Para
a confecção do mapa, foi utilizado o cálculo do OD20%.

4.5 Sub-bacia do rio Negro
4.5.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Negro está localizada na região central do Estado de Mato Grosso do Sul, entre as
coordenadas geográficas: latitude 18°00’00” e 20°30’00” S, longitude 54°30’00” e 57°30’00” W Gr. Sua área de
drenagem é de 34.948 km2, e seu principal constituinte é o próprio rio Negro, com 527 km de extensão.
O rio Negro tem suas nascentes na Serra de Maracaju e Serra Negra, em uma altitude de 400 m. Pode ser
classificado como rio de planalto no trecho que corre paralelo às escarpas das serras de Maracaju e Negra, sendo o
seu leito rochoso provido de saltos e corredeiras, e como rio de planície, quando adentra na depressão do Pantanal.
Na época de estiagem, ele se segmenta, alternando com épocas de cheias quando extravasa, formando grandes
áreas alagadas, com uma paisagem de inúmeras lagoas temporárias de pequenas dimensões.
A rede hidrográfica é formada pelos rios Negro, do Peixe, Negrinho, Criminoso e Taboco, pelos córregos do
Garimpo, Anhuma, do Acampamento, Branco, Mimoso e Baguaçu, pelas vazantes do Castelo, do Brejão, Grande,
Mangabal, Santa Clara e Alegria e pelo corixo Vermelho.
Os solos predominantes são dos grupos Podzólico eutrófico e Solódicos, Vertissolo, uma estreita faixa de
Areias Quartzosas Hidromórficas, Areais Quartzosas distróficas e Podzol Hidromórfico e, ainda, Glei pouco Húmico
eutrófico.
Fazem parte dessa sub-bacia cinco municípios: Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Corguinho,
Aquidauana e Rio Negro, a única cidade com sede administrativa nessa sub-bacia e com uma população de 5.432
habitantes (IBGE, 2000).
Quanto ao abastecimento doméstico, as cidades de Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do
Oeste, Corguinho e Aquidauana utilizam poços artesianos. Na última, o sistema é misto, composto de captação
superficial e subterrânea. Em relação ao esgotamento sanitário, apenas a cidade de Aquidauana possui rede
instalada; Rio Verde de Mato Grosso, Rio Negro, São Gabriel do Oeste e Corguinho utilizam fossas sépticas ou
galerias de águas pluviais, por meio das quais o esgoto doméstico alcança os corpos d’água.
A economia na sub-bacia do rio Negro, está ligada quase que na sua totalidade à pecuária. As indústrias
que predominam são do ramo de laticínios e matadouros.

4.5.2 Qualidade da água
Nesta sub-bacia, a qualidade da água foi monitorada por meio de seis pontos fixos de amostragem,
distribuídos estrategicamente ao longo do rio Negro, desde a região de planalto até o seu exutório localizado na
planície pantaneira (Quadro 19).
Quadro 19. Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Negro, em Mato Grosso do Sul.
Código IMASUL

Localização

00MS24NE2461

Rio Negro, a montante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro

00MS24NE2435

Rio Negro, a jusante do perímetro urbano da cidade de Rio Negro

00MS24NE2202

Rio Negro, a jusante da foz do rio Taboco

00MS24NE2174

Rio Negro, na ponte da rodovia MS-170 (Fazenda Barra Mansa)

00MS24NE2127

Rio Negro, no pesqueiro da Fazenda Tupaceretã (Ninhal)

00MS24NE2008

Rio Negro, na ponte da rodovia MS-184 (Morro do Azeite/curva do Leque) –
Fazenda Baú

Coordenadas
Geográficas
19º29´23”S
55º02´41”W
19º21´22”S
55º01´27”W
19º39´19”S
55º57´27”W
19º35´18”S
56º05´37”W
19º36´21”S
56º20´15”W
19º17´07”S
57º03´21”W

Altitude
(m)
230
180
102
80
120
80
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Em virtude da dificuldade de acesso aos pontos de monitoramento e da distância até aos laboratórios,
foram realizadas medições in loco de parâmetros de qualidade da água com a utilização de equipamentos portáteis.
Foram medidas as concentrações dos parâmetros: oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade
elétrica, sólidos dissolvidos totais, sólidos sedimentáveis, turbidez, temperatura da água e do ar e transparência do
disco de Secchi. O indicador utilizado na avaliação da qualidade da água e na elaboração do mapa de qualidade
foi o oxigênio dissolvido. A distribuição das categorias de qualidade da água medidas pelo OD foi feita a partir de
uma correlação com o IQA, conforme mostrado no Quadro 20.
Quadro 20. Categorias de qualidade de água a partir dos valores de OD.
Indicador
OD
OD
OD
OD
OD

Faixa

Qualidade

≥ 6 mgO2/L

ótima

Cor
Azul

≥ 5 mgO2/L

Boa

Verde

≥ 4 mgO2/L

Aceitável

Amarela

> 2 mgO2/L

Ruim

Vermelha

≤ 2 mgO2/L

Péssima

Preta

Foram realizadas seis campanhas de amostragem na sub-bacia do rio Negro durante o período compreendido
entre os anos de 2005 e 2007: nos meses de março e outubro de 2005, março e outubro de 2006 e julho e
outubro de 2007. As concentrações de oxigênio dissolvido observadas durante esse período variaram entre os
valores de 4,6 e 8,6 mgO2/L. Dessa forma, as águas do rio Negro receberam, no trecho em que foram monitoradas,
uma qualificação que variou entre as classificações ACEITÁVEL, BOA e ÓTIMA (Quadro 21).
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Quadro 21. Qualidade das águas da sub-bacia do rio Negro medida pelo OD no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS24NE2461
00MS24NE2435
00MS24NE2202
00MS24NE2174
00MS24NE2127
00MS24NE2008
● Não houve coleta
■ Dado não disponível
      Ótima ≥ 6 mgO2/L  

Mar.
6,5
6,2
5,7
4,9
5,0
5,5

2005

Qualidade das águas (medida pelo OD)
2006
Out.
Mar.
Out.
Jul.
8,0
6,1
7,2
7,5
8,0
5,6
6,7
7,4
7,4
●
6,7
8,6
8,0
●
6,5
6,9
7,6
●
6,6
7,3
■
●
6,4
4,8

2007

Out.
7,6
7,7
7,0
5,7
5,3
4,6

  Boa ≥ 5 mgO2/L        Aceitável ≥ 4 mgO2/L

A Figura 21 apresenta a variação temporal das concentrações de oxigênio dissolvido no rio Negro,
evidenciando a influência da sazonalidade na qualidade das águas nesse rio (menores valores em março e maiores
valores em outubro).

Figura 21. Distribuição temporal das concentrações do OD no rio Negro, no período de 2005 a 2007.

No mês de março, os pontos localizados no planalto (00MS24NE2461 e 00MS24NE2435) sofreram
a influência das últimas chuvas do período chuvoso na sub-bacia, que arrastam os poluentes depositados
no solo para os cursos de água. Por outro lado, na planície, os pontos 00MS24NE2202, 00MS24NE2174,
00MS24NE2127 e 00MS24NE2008 sofreram a influência da cheia do rio Paraguai, que represa as águas
de seus tributários, inclusive do próprio rio Negro, ocasionando: maior consumo de oxigênio, aumento do
metabolismo e, consequentemente, maior depleção nos níveis de oxigênio dissolvido na coluna de água.
Durante o período de 2005 a 2007, na planície foi observado o menor valor de oxigênio dissolvido
no período de cheia, ou seja, no mês de março. Nos pontos localizados na planície, o valor mínimo medido
foi de 4,6 mgO2/L no ponto 00MS24NE2008. Essa baixa concentração do oxigênio dissolvido é ocasionada
pela maior demanda de oxigênio para oxidar a matéria orgânica oriunda da própria vegetação submersa e
da carga difusa carreada pelo deflúvio superficial rural.
Na região de planalto há uma boa oxigenação desse trecho do rio Negro, favorecida pelas corredeiras
e quedas de água, contribuindo para a melhoria da qualidade da água, mesmo com o aporte da carga
orgânica e de nutrientes oriundos da pecuária extensiva praticada na área de drenagem desse trecho do rio
Negro.
Na sub-bacia do rio Negro, durante o período de 2005 a 2007, todos os parâmetros medidos
nos pontos monitorados apresentaram-se em conformidade com os padrões estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97 para águas de Classe 2, na qual o rio Negro está
enquadrado. As exceções foram a turbidez, em uma amostragem no ponto 00MS24NE2008, que apresentou
o valor de 192 UNT - a legislação estabelece o valor máximo de 100 UNT - e o oxigênio dissolvido, que
apresentou concentrações em desconformidade nos pontos 00MS24NE2174 (4,9 mgO 2/L em março/2005)
e 00MS24NE2008 (4,8 mgO 2/L em julho e 4,6 mgO2/L em outubro/2007), conforme descrito nos Quadros
21 e 22. A legislação estabelece um valor mínimo de 5 mgO 2/L para o parâmetro oxigênio dissolvido em
rios de Classe 2.

75

Quadro 22. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA
nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Negro.
Ponto de
amostragem

Classe

00MS24NE2461
2
00MS24NE2435
2
00MS24NE2202
2
00MS24NE2174
2
00MS24NE2127
2
00MS24NE2008
2
♦ Atendeu aos padrões da classe 2.

Corpo d`água
Rio Negro
Rio Negro
Rio Negro
Rio Negro
Rio Negro
Rio Negro

Nº de medidas em desconformidade/total de
medidas
pH
OD
Turbidez
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
1/5
♦
2/5

♦
♦
♦
♦
♦
1/4

A Figura 22 apresenta os níveis de qualidade das águas da sub-bacia do rio Negro, baseados no oxigênio
dissolvido, e observados em pelo menos 80% do tempo monitorado durante os anos de 2005, 2006 e 2007. Para
a confecção do mapa, foi utilizado o cálculo do OD 20%.
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4.6 Sub-bacia do rio Taquari
4.6.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Taquari está localizada na porção noroeste do estado de Mato Grosso do Sul, entre
as coordenadas geográficas: 17°00’00” e 20°00’00” de latitude S e 53°00’00” e 58°00’00” de longitude WGr.
Abrange uma área de aproximadamente 65.023 km².
Sua rede hidrográfica é formada pelos rios Taquari, trecho do rio Paraguai, Cuiabá, Piquiri, Coxim, Itiquira,
Jauru, Rio Verde, Taquari-Mirim e pelo ribeirão Camapuã, dentre outros.
O rio Taquari, com 787 km de extensão, é um dos principais afluentes do rio Paraguai, tendo sua nascente
no Estado de Mato Grosso, em uma altitude de 860 m; a seguir, adentra o Estado de Mato Grosso do Sul, na região
norte, passando por oito municípios (Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato
Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora), e, em seguida, por um leque aluvial, permeia parte da planície pantaneira.
Os Municípios de Corumbá e Ladário também fazem parte de sua bacia hidrográfica. Os municípios que compõem
a sub-bacia do rio Taquari somam, juntos, uma população de 230.530 habitantes (IBGE, 2000).
Dentre os leques aluviais que formam o Pantanal, o leque do Taquari é o maior, reapresentando
aproximadamente 1/3 da região pantaneira em área. Uma das razões para isso pode ser explicada pela formação
geológica sedimentar, já que os solos que compõem as áreas de sua influência possuem textura predominantemente
arenosa e declividade decrescente em direção à planície. Isso favorece uma maior atividade erosiva nas terras do
Alto Taquari ao longo do tempo.
As classes de solo predominantes são Areias Quartzosas (45,72%), Latossolo Vermelho-Escuro (15,09%),
Podzólico Vermelho-Escuro (15,09%), Podzólico Vermelho-Amarelo (14,28%) e Litólicos (13,14%), segundo
estudo realizado por Oliveira et al. (1998).
As principais culturas na área da sub-bacia são as de soja, arroz, milho, algodão e pastagens cultivadas.

4.6.2 Qualidade da água
Na sub-bacia do rio Taquari, a qualidade da água foi acompanhada por meio de vinte e um pontos de
amostragem, distribuídos estrategicamente ao longo dos principais rios: três no rio Coxim; dois no rio Verde; três
no rio Taquari; um no rio Taquari-Mirim; três no rio Itiquira; três no rio Cuiabá, um na foz do Canal do Tamengo e
cinco no rio Paraguai, no trecho compreendido entre a Serra do Amolar e a foz do rio Taquari (Quadro 23).
No período de 2005 a 2007, a qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari variou de ACEITÁVEL
(com valor mínimo IQANSF=41) à ÓTIMA (com valor máximo IQANSF =84), verificando-se a predominância da
qualidade BOA durante esse período, conforme apresentado nos Quadros 24, 25 e 26, distribuídos, de acordo com
os rios que compõem a sub-bacia.
O rio Taquari manteve suas águas na qualidade BOA do ponto 00MS22TQ2481, na Cachoeira das
Palmeiras até sua foz, apresentado qualidade ACEITÁVEL somente nos períodos chuvosos, conforme apresentado
no Quadro 24.
A jusante do perímetro urbano/periférico da cidade de Coxim (00MS22TQ2441), o menor valor de IQANSF
observado pode estar correlacionado à associação de fatores como o aporte das águas do rio Coxim com menor
qualidade, o lançamento de esgotos domésticos e águas de escoamento superficial oriundos da cidade de Coxim e
de águas residuárias de agroindústrias localizadas na região.
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Quadro 23. Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Taquari, em Mato Grosso do Sul.
Código Imasul
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Localização

00MS22TQ2481

Rio Taquari, em Cachoeira das Palmeiras

00MS22TQ2441

Rio Taquari, a jusante do perímetro urbano/
periférico da cidade de Coxim

00MS22TQ2000

Rio Taquari, na foz (Porto da Manga)

00MS22CX0266

Rio Coxim, na nascente (fundos Suinocultura
Pinesso - Fazenda Monte Azul)

00MS22CX2176

Rio Coxim, a jusante da foz do ribeirão Camapuã

00MS22CX2000

Rio Coxim, na foz

00MS22RV2020
00MS22RV2008

Rio Verde, a montante do balneário Sete Quedas
(3 km - rodovia MS-427)
Rio Verde, a jusante do lançamento do Frigorífico
River Ltda. (rodovia BR-163)

00MS22TM2000

Rio Taquari-Mirim, na foz

00MS22IT2234

Rio Itiquira, a montante da foz do rio Piquiri

00MS22IT2232

Rio Itiquira, a jusante da foz do rio Piquiri

00MS22IT2000

Rio Itiquira, na foz

00MS22CB2158

Rio Cuiabá, a montante da foz do rio Itiquira

00MS22CB2156

Rio Cuiabá, a jusante da foz do rio Itiquira

00MS22CB2077

00MS22PA2077

Rio Cuiabán na localidade de Porto Alegre (Retiro
da Fazenda Recreio)
Rio Paraguai, na localidade de Amolar (pesqueiro
Serra Negra)
Rio Paraguai, a montante da foz do rio São
Lourenço
Rio Paraguai, a montante da captação de água da
cidade de Corumbá
Rio Paraguai, a jusante da Marinha Mercante Corumbá
Rio Paraguai, a montante da captação da cidade
de Ladário

00MS22TG2000

Canal do Tamengo, na foz

00MS22PA2214
00MS22PA2366
00MS22PA2076
00MS22PA2079

Coordenadas
geográficas

Altitude

18º21´31”S
54º36´23”W
18º28´54”S
54º46´10”WO
19º14´03”S
57º13´36”W
19º15´27”S
54º44´04”W
19°20´44”S
54º11´14”W
18º29´57”S
54º45´38”W
18º56´47”S
54º55´45”W
18º53´27”S
54º49´36”W
18º30´57”S
54º45´12”W
17º22´00”S
55º36´10”W
17º22´09”S
55º36´26”W
17º19´20”S
56º42´54”W
17º18´06”S
56º43´15”W
17º18´40”S
56º43´32”W
17º37´37”S
56º57´58”W
18º02´37”S
57º29´21”W
17º53´26”S
57º27´58”W
18º59´36”S
57º39´37”W
19º00´19”S
57º34´24”W
19º00´00”S
37º36’18”W
18º59’41”S
57º40’05”W

235

(m)

200
119
693
365
200
390
300
200
128
128
99
99
99
100
87
150
119
30
119
119

No ponto de amostragem localizado em sua foz (00MS22TQ2000), foram encontrados os menores valores
de oxigênio dissolvido para o rio Taquari durante o monitoramento (0,4 mgO2/L - 5,8 mgO2/L), valores estes que
contribuíram para a qualidade ACEITÁVEL, nesse ponto. Em sua foz, o rio Taquari sofre o represamento de suas
águas pela cheia do rio Paraguai, aumentando seu tempo de percurso e favorecendo a sedimentação, situação que
provoca o aumento de demanda de oxigênio na degradação da matéria orgânica, explicando os baixos valores de
oxigênio dissolvido encontrados no monitoramento.

Quadro 24. Qualidade das águas do rio Taquari medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS22TQ2481
00MS22TQ2441
00MS22TQ2000
● Não houve coleta
Ótima (80-100)

2005
Mar.
Set.
67
75
51
53
58
●

Boa (52-79)

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2006
2007
Mar.
Ago.
Nov.
Maio
Jul.
Set.
47
69
●
74
76
78
45
67
●
72
71
70
43
●
80
●
54
81

Nov.
55
62
51

Aceitável (37-51)

Os rios Coxim, Verde e Taquari-Mirim mantiveram a qualidade BOA durante grande parte do monitoramento. A
qualidade ACEITÁVEL nos pontos 00MS22CX2176 e 00MS22CX2000, localizados no rio Coxim; 00MS22RV2008,
no rio Verde e 00MS22TM2000, no rio Taquari-Mirim, é decorrente dos altos valores de coliformes termotolerantes,
turbidez e fósforo total nos períodos chuvosos que contribuíram para a queda nos valores de IQANSF conforme
demonstrado nos Quadros 25 e 26.
Quadro 25. Qualidade das águas do rio Coxim medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS22CX0266
00MS22CX2176
00MS22CX2000
● Não houve coleta
Boa (52-79)

Mar.
66
66
60

2005
Jun.
68
65
●

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2006
2007
Set.
Mar.
Ago.
Maio
Jul.
Set.
59
60
●
65
73
68
66
46
●
●
74
68
70
41
78
74
65
72

Nov.
56
66
49

81

Aceitável (37-51)

Quadro 26. Qualidade das águas do rio Verde medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS22RV2020
00MS22RV2008
00MS22TM2000
● Não houve coleta
Ótima (80-100)

Mar.
60
●
61

Boa (52-79)

2005
Jun.
73
68
●

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2006
2007
Set.
Mar.
Ago.
Maio
Jul.
Set.
67
63
●
73
83
79
65
48
●
79
83
74
60
46
76
74
75
75

Nov.
78
72
67

Aceitável (37-51)

O rio Paraguai apresentou qualidade variando entre as qualificações ACEITÁVEL, BOA a ÓTIMA durante
o período de monitoramento, conforme o Quadro 27. Mesmo com a presença de centros urbanos, como Ladário e
Corumbá, próximos aos pontos de monitoramento, as atividades antrópicas não contribuíram para a queda nos valores
do IQANSF, por causa do efeito da diluição pelo grande volume de água no rio Paraguai, nos locais monitorados.
Quadro 27. Qualidade das águas do rio Paraguai medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS22PA2079
00MS22PA2077
00MS22PA2076
00MS22TG2000
● Não houve coleta
Ótima (80-100)

2005
Mar.
66
78
70
61

Boa (52-79)

Mar.
66
51
56
62

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2006
2007
Nov.
Maio
Jul.
55
63
82
65
●
78
66
●
80
68
●
76

Aceitável (37-51)

Set.
83
72
72
84

Nov.
62
53
63
69

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH, 2009), na bacia hidrográfica do Paraguai, na qual
se localiza a sub-bacia do rio Taquari, os períodos menos chuvosos ocorrem entre abril e setembro, enquanto que
os períodos mais chuvosos ocorrem entre outubro e março.
A influência da precipitação sobre a qualidade das águas se mostrou significativa nessa sub-bacia. Conforme
apresentados nos Quadros 23, 24, 25 e 26, os menores valores de IQA estão compreendidos no período chuvoso. É
nesse período que se encontram os maiores valores de coliformes termotolerantes (50.000 NMP/100 mL no ponto
00MS22TQ2441), de fósforo total (1,839 mg P/L no ponto 00MS22TQ2000) e de turbidez (424 UNT no ponto
00MS22CX2176) durante o monitoramento, sendo, dessa forma, os parâmetros que influenciam a diminuição do
IQA nesse período. No período de chuvas, a lavagem superficial do solo conduz poluentes externos para as águas
receptoras.
Os pontos situados na planície pantaneira apresentam-se de difícil acesso. Neles é realizado o monitoramento
por meio de análises feitas em campo, sendo elas: temperatura da água, pH, OD, turbidez, temperatura do ar,
condutividade, sólidos dissolvidos totais, sólidos sedimentáveis, transparência e cor. Para a avaliação da qualidade
de suas águas foram utilizados os valores das concentrações do oxigênio dissolvido, conforme o Quadro 28.
Quadro 28. Qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari medida pelo OD no período 2005, 2006 e 2007.

Ponto de amostragem
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00MS22IT2234
00MS22IT2232
00MS22IT2000
00MS22CB2158
00MS22CB2156
00MS22CB2077
00MS22PA2366
00MS22PA2214
● Não houve coleta
    Ótima ≥ 6 mgO2/L

Valores de OD/Qualidade das águas
(medida pelo OD)
2005
2006
2007
Set.
Dez.
Jun.
6,2
4,6
6,7
6,5
3,1
7,3
●
6,5
7,6
●
1,3
6,4
●
2,8
7,2
●
3,3
7,2
●
6,1
6,8
●
5,6
6,0

  Boa ≥ 5 mgO2/         Aceitável ≥ 4 mgO2/L         Ruim  >2 mgO2/L  

  Péssima ≤2 mgO2/L

Conforme observado no Quadro 28, o ano de 2006 foi o que apresentou as menores concentrações de
oxigênio dissolvido e, portanto, a menor qualidade de água para os pontos monitorados.
O rio Itiquira nesse ano mostrou uma recuperação da qualidade até a chegada a sua foz. No ponto
00MS22IT2232, ele recebe o aporte das águas do rio Piquiri de menor qualidade, apresentando qualidade RUIM
no local.
Uma particularidade da região é a forte influência do regime hidrológico anual, que resulta em um fenômeno
natural de deterioração na qualidade da água, conhecida como decoada, que está relacionada a decomposição da
matéria orgânica submersa no período de enchente (BARRETO, 2005). Essa decomposição consome oxigênio
dissolvido, tornando a taxa de oxidação superior à reoxigenação, verificada pelas baixas concentrações de oxigênio
dissolvido dos rios nos períodos de cheias.
Esse fenômeno pode ser verificado pelos valores apresentados no Quadro 28 para os pontos 00MS22CB2158,
00MS22CB2156 e 00MS22CB2077, localizados no rio Cuiabá, que no ano de 2006 foram monitorados no
período de cheia e no ano de 2007 no período de seca.
Nos pontos 00MS22PA2366 e 00MS22PA2214, localizados no rio Paraguai, não se verifica a mesma
situação, já que o período de cheia irá acontecer aproximadamente três meses após a cheia do rio Cuiabá, por causa
da lenta drenagem no Pantanal.

Nessa sub-bacia os parâmetros pH, OD, DBO5,20, coliformes termotolerantes, fosfato total, turbidez e óleos
e graxas apresentaram, em pelo menos uma medida, valores em desconformidade com os padrões estabelecidos
pela Resolução CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97. Para a Classe Especial foram utilizados os
limites para a Classe 1 (Quadro 29).
Quadro 29. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA
nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Taquari.
Número de resultados que não atendem ao limite da classe/ número de determinações por parâmetro
Pontos de amostragem

Classe

pH

OD

DBO

Coliformes
termotolerantes

Fósforo
total

Turbidez

Óleos e graxas

00MS22TQ2481

2

♦

1/8

♦

1/8

4/8

1/8

☼

00MS22TQ2441

2

1/8

♦

♦

4/8

7/8

1/8

☼

00MS22TQ2000

2

3/7

6/7

1/7

1/7

5/7

♦

☼

00MS22CX0266

Especial*

6/8

1/8

1/8

5/8

3/8

♦

☼

00MS22CX2176

2

♦

1/7

♦

5/7

6/7

1/7

☼

00MS22CX2000

2

♦

1/8

♦

3/8

6/8

2/8

☼

00MS22RV2020

Especial*

8/8

♦

♦

♦

1/8

♦

4/8

00MS22RV2008

2

7/7

♦

♦

1/7

1/7

♦

4/7

00MS22TM2000

2

4/8

♦

♦

3/8

5/8

1/8

☼

00MS22IT2234

2

♦

1/3

☼

☼

☼

♦

☼

00MS22IT2232

2

♦

1/3

☼

☼

☼

♦

☼

00MS22IT2000

2

♦

♦

☼

☼

☼

♦

☼

00MS22CB2158

2

♦

1/2

☼

☼

☼

1/2

☼

00MS22CB2156

2

♦

1/2

☼

☼

☼

♦

☼

00MS22CB2077

2

♦

1/2

☼

☼

☼

♦

☼

00MS22PA2366

2

♦

♦

☼

☼

☼

♦

☼

00MS22PA2214

2

♦

♦

☼

☼

☼

♦

☼

00MS22PA2079

2

1/6

3/6

♦

♦

3/6

♦

5/6

00MS22PA2077

2

1/7

2/7

♦

♦

4/7

♦

2/7

00MS22PA2076

2

2/6

2/6

♦

♦

5/6

1/6

3/6

00MS22TG2000

2

1/7

3/7

♦

♦

6/7

♦

3/7

♦ Atendeu aos padrões da classe de enquadramento
☼ Parâmetro não analisado
* Comparados aos limites estabelecidos para a classe 1.
Conforme os dados apresentados no Quadro 29, os parâmetros coliformes termotolerantes e fósforo total
foram os que apresentaram maior incidência de desconformidade durante esse período de monitoramento.
Nos três pontos de monitoramento do rio Coxim (00MS22CX0266, 00MS22CX2176 e 00MS22CX2000),
observa-se pelas desconformidades encontradas, principalmente nos parâmetros fósforo total e coliformes termotolerantes, grande influência da proximidade dos pontos com zonas urbanas. As águas de drenagem urbana, segundo
Brites (2005), veiculam concentrações de poluentes, algumas vezes, superiores às do esgoto doméstico, fenômeno
conhecido por “carga de lavagem do escoamento superficial”, contribuindo para os altos valores nos parâmetros
citados.
Segundo Barreto (2005), a partir da década de 1970, a expansão das atividades antrópicas, relacionadas
a atividades agropecuárias e agroindustriais, com mau uso do solo, e lançamento de efluentes urbanos e industriais,
promoveu impactos expressivos, como aumento dos processos erosivos nos rios, aumentando o transporte de
material em suspensão e o aporte de carga orgânica e poluentes (lixiviação) no rio Taquari.
Os resultados obtidos mostram que a qualidade das águas na sub-bacia do rio Taquari está sendo alterada
pelos diferentes usos da terra e pela sazonalidade na região.
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A Figura 23 apresenta os níveis de qualidade da água na sub-bacia do rio Taquari monitorada nos treze
pontos localizados na região de planalto. Essa qualidade foi observada em pelo menos 80% do tempo monitorado
nos anos de 2005, 2006 e 2007. Para a confecção do mapa, foi utilizado o cálculo do IQA20%.
A Figura 24 apresenta os níveis de qualidade da água na sub-bacia do rio Taquari monitorada nos oito
pontos localizados na planície pantaneira. Os níveis de qualidade foram observados em pelo menos 80% do tempo
monitorado nos anos de 2005, 2006 e 2007. Para a confecção do mapa, foi utilizado o cálculo do OD20%.
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4.7 Sub-bacia do rio Aporé
4.7.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Aporé faz parte da Bacia do Rio Paranaíba e abrange uma área compreendida em dois estados
da Federação: Goiás e Mato Grosso do Sul, correspondendo a uma área total aproximada de 9.492,84 km². Os
afluentes da margem esquerda do rio Aporé localizam-se em território goiano; os afluentes da margem direita, em
território sul-mato-grossense.
Em Mato Grosso do Sul, a sub-bacia do rio Aporé localiza-se na porção nordeste do Estado, compreendida
entre os paralelos de 18º 51’e 19º 52’ de latitude Sul e entre os meridianos de 50º 55’ e 52º 58’de longitude
Oeste, ocupando uma área de 2.764,61 km², que corresponde a uma faixa no sentido norte-nordeste do Estado.
O principal constituinte dessa sub-bacia é o rio Aporé, que nasce na divisa entre os Estados de Goiás e
Mato Grosso do Sul, próximo ao município de Chapadão do Sul (MS). Tem em sua área de drenagem, os municípios
de Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba, e deságua no rio Paraná, no município de Paranaíba, totalizando
uma extensão aproximada de 379 km.
Fazem parte da rede hidrográfica do rio Aporé, os seguintes afluentes: córrego Malícia, córrego Ritinha,
córrego Jataí, córrego Fundo, ribeirão da Divisa, córrego da Divisa, córrego Coqueiro, ribeirão da Cachoeira, ribeirão
da Pontinha, ribeirão Água Amarela, córrego Cachoeira, ribeirão do Bagageiro.
Os municípios de Cassilândia (3.660,90 km2 de área), Chapadão do Sul (3.862,40 km2 de área) e
Paranaíba (5.423,60 km2 de área) integram a sub-bacia do rio Aporé, todos somente com área parcial inserida. As
cidades de Chapadão do Sul e Cassilândia possuem sua sede administrativa dentro da bacia hidrográfica.
As características climatológicas predominantes são:
•

precipitação média anual entre 1.200 mm e 1.800 mm;

•

um período chuvoso que se estende de novembro a março, com o trimestre mais úmido correspondendo
aos meses de janeiro, fevereiro e março;

•

um período seco representado pelos meses de junho, julho e agosto, com os meses de maio e setembro
sendo os de transição entre as estações seca e úmida, respectivamente (SEPLAN/GO, 2003).

O regime de chuvas na região deve-se quase que exclusivamente ao sistema de circulação atmosférica com
pouca influência do relevo sobre as tendências gerais determinadas pelos fatores dinâmicos.
A agropecuária é a atividade econômica fundamental na maior parte da sub-bacia. Além da criação de
bovinos, suínos e caprinos, o destaque para essa região é a avicultura. As atividades industriais existentes são as do
ramo agroindustrial, sendo os mais expressivos: laticínios, abatedouros de bovinos e frigoríficos.
No setor agrícola, a área total cultivada tem avançado na sub-bacia do rio Aporé. As culturas praticadas na
região são, principalmente: soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, feijão, sorgo e mandioca.
Em termos de potencialidade de uso dos recursos minerais, com exceção da serra do Aporé, com perspectivas
de estudos para a exploração de calcário, as demais litologias se prestam como fonte de materiais para uso imediato
na construção civil, como areia, argila, cascalho, brita, e na indústria de cerâmica, como a argila.
O município de Paranaíba é o maior da sub-bacia, com uma população de 38.406 habitantes; 83% destes
estão concentrados na área urbana. A principal atividade econômica é a pecuária; apresenta baixa produtividade
agrícola, e um bom estado de infraestrutura social, onde 74% da população dispõe de água tratada, 60% de
esgotamento sanitário e 69% conta com coleta regular de lixo (IBGE, 2000).
As águas da sub-bacia são utilizadas, principalmente, para abastecimento humano, dessedentação de
animais, recepção de efluentes sanitários e industriais.
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4.7.2 Qualidade da água
O programa de monitoramento na sub-bacia do rio Aporé executado pelo IMASUL teve início em 1999. Para
a implantação da rede de monitoramento, foram levantados todos os empreendimentos econômicos situados na área
da sub-bacia, e que, direta ou indiretamente, pudessem causar a degradação da qualidade das águas em sua rede
hidrográfica. Após a quantificação e hierarquização das cargas poluidoras, foram então realizados levantamentos in
loco das condições dos corpos d’água para a definição dos pontos de coleta de amostras de água.
Com base nesses levantamentos foram definidos seis pontos fixos de amostragem, estrategicamente
distribuídos ao longo de seu rio principal (Quadro 30). Não foi definido nenhum ponto nos tributários, tendo em vista
que eles não recebem efluentes industriais significativos em termos de vazão e carga, não influenciando, dessa forma,
a qualidade das águas do rio Aporé.
Quadro 30. Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Aporé, em Mato Grosso do Sul.
Código Imasul

Localização

00MS19AR2321

Rio Aporé, próximo à nascente

00MS19AR2243

Rio Aporé, a montante da foz do rio da Prata

00MS19AR2233

Rio Aporé, a jusante da foz do rio da Prata

00MS19AR2143

Rio Aporé, a montante da cidade Cassilândia

00MS19AR2138

Rio Aporé, a jusante da cidade Cassilândia

00MS19AR2039

Rio Aporé, próximo à foz
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Coordenadas Geográficas
18º 41’ 24,91’’ S
52º 37’ 34,70’’ W
18º 51’ 05,40’’ S
52º 10’ 50,89’’ W
18º 51’ 30,20’’ S
52º 10’ 19,45’’ W
19º 05’ 11,76’’ S
51º 44’ 53,09’’ W
19º 06’ 23,83’’ S
51º 43’ 42,59’’ W
19º 18’ 26,79’’S
51º 05’ 20,96’’ W

Altitude
(m)
717
518
517
465
446
321

Durante o período compreendido entre os anos de 2005 e 2007 foram realizadas sete campanhas de
amostragem: nos meses de julho e setembro de 2005; fevereiro e outubro de 2006; e junho, agosto e outubro de 2007.
A qualidade das águas da sub-bacia do rio Aporé, avaliada nesse período, mostrou-se preservada, a partir da
análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos. As boas condições da qualidade das águas do rio Aporé foram
confirmadas pelo IQA calculado para os seis pontos de monitoramento, distribuídos desde a nascente até a sua foz.
A partir do cálculo do IQA, observou-se que os valores numéricos obtidos para esse índice estiveram dentro de
uma faixa que variou entre 52 e 90, o que indica que a qualidade das águas da sub-bacia do rio Aporé oscilou entre a
classificação BOA (em 74 % do total) e a classificação ÓTIMA (26% do total) durante o período monitorado, o que fica
demonstrado no Quadro 31.
Quadro 31. Qualidade das águas do rio Aporé medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS19AR2321
00MS19AR2243
00MS19AR2233
00MS19AR2143
00MS19AR2138
00MS19AR2039
● Não houve coleta
Ótima (80-100)		

Jul.
76
84
68
77
75
73

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2005
2006
2007
Set.
Fev.
Out.
Jun.
Ago.
70
72
●
74
77
79
63
●
81
81
●
66
●
90
83
82
63
72
81
74
75
64
69
84
70
78
52
52
80
77

Out.
68
77
82
78
72
76

Boa (52-79)

Apesar da qualidade da água do rio Aporé estar sempre oscilando na qualificação BOA e ÓTIMA nos três
anos monitorados, observou-se que alguns parâmetros não atenderam aos limites estabelecidos para a Classe 2 em
que está enquadrado esse corpo d`água, conforme a Resolução CONAMA nº 357/05.

O Quadro 32 apresenta, por ponto de amostragem, os parâmetros que não atenderam aos limites
estabelecidos pela legislação e a frequência em que isto ocorreu.
Quadro 32. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA
nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Aporé.

Pontos de amostragem

Classe

00MS19AR2321
2
00MS19AR2243
2
00MS19AR2233
2
00MS19AR2143
2
00MS19AR2138
2
00MS19AR2039
2
♦ Atendeu aos padrões da classe 2.

Corpo d`água
Rio Aporé
Rio Aporé
Rio Aporé
Rio Aporé
Rio Aporé
Rio Aporé

pH
4/6
3/6
2/5
♦
♦
♦

Nº de medidas em desconformidade/
total de medidas
Coliformes
Fósforo
Turbidez
termotolerantes
total
1/6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
3/7
♦
4/7
♦
♦
2/7
3/7
2/7

A partir do monitoramento executado no rio Aporé, verificou-se que, em coletas realizadas no ponto localizado
próximo à sua nascente (00MS19AR2321) e nos pontos localizados a montante e a jusante da foz do rio da Prata
(00MS19AR2243 e 00MS19AR2233 respectivamente), os valores de pH variaram entre 4,4 e 5,4 estando em
desconformidade com a legislação que estabelece, como padrão de qualidade de pH para águas de Classe 2, os valores
compreendidos entre 6 a 9.
Valores de pH abaixo de 7 indicam que as águas nesse trecho do rio são ácidas. Considerando que nesse trecho
não há lançamentos de efluentes domésticos ou industriais, infere-se que essa característica seja natural por causa da
formação geoquímica da região.
Silva et al., comparando valores de pH em córregos das áreas nativa, rural e urbana no Distrito Federal,
encontraram os menores valores nos córregos de áreas nativas protegidas, seguidos pelos córregos de áreas rurais e
urbanas; as áreas nativas e rurais apresentaram valores significativamente menores que as áreas urbanas. Os maiores
valores de pH encontrados nos córregos de áreas urbanas podem ser resultado da entrada de material de descargas
urbanas, cuja composição contém compostos que liberam íons alcalinos. Isto justifica os maiores valores de pH
encontrados no ponto 00MS19AR2138 localizado a jusante da cidade de Cassilândia.
Quanto ao parâmetro coliformes termotolerantes, o ponto que apresentou a maior incidência de valores acima
do limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05 foi o 00MS19AR2138, situado a jusante da cidade
de Cassilândia, evidenciando que provavelmente, as bactérias do grupo coliformes sejam oriundas do esgoto doméstico
desta cidade.
Deve ser considerado, ainda, o escoamento superficial urbano, que, segundo Pizella e Souza, também pode
ocasionar diversos impactos nos ecossistemas aquáticos e prejudicar a manutenção dos usos múltiplos da água. O
escoamento superficial urbano constitui em um agente impactante de origem difusa, de volume altamente elevado e
qualidade degradada.
A origem dessa poluição é diversificada e contribuem para ela, a abrasão e o desgaste das ruas pelos veículos, o
lixo acumulado nas ruas e calçadas, os resíduos orgânicos de pássaros e animais domésticos, as atividades de construção,
os resíduos de combustíveis, óleos e graxas, entre outros.
De Luca et al. (apud Brites, 2005), por meio de uma análise da qualidade do escoamento pluvial urbano, na
área metropolitana de Porto Alegre, estabeleceram uma comparação entre a carga lançada pelo efluente de uma estação
de tratamento secundário, que remove 80% dos poluentes, e a transportada pela drenagem da área, encontrando que
a massa anual de poluentes produzida pelo escoamento pluvial é maior do que a produzida pelo efluente da estação de
tratamento secundário de esgoto.
Nos pontos 00MS19AR2321 (localizado próximo à nascente) e 00MS19AR2039, o aumento na concentração
de coliformes termotolerantes pode estar associado ao deflúvio superficial rural, considerando que os valores mais
elevados desse parâmetro foram observados, nesses pontos de coleta, nos meses de fevereiro e outubro, que coincidem
com o período de chuvas na sub-bacia. Dessa forma, o aumento na concentração do parâmetro pode estar ligado à
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criação extensiva de animais na área de drenagem da bacia, bem como à presença de homeotérmicos silvestres.
Com relação ao parâmetro fósforo total, os pontos de amostragem 00MS19AR2143 e 00MS19AR2039
apresentaram valores em desconformidade com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, que é
de 0,1 mg P/L. O aumento na concentração desse parâmetro pode estar associado ao uso e ocupação do solo na área
de drenagem, como a agricultura intensiva que demanda a aplicação no solo de adubos e corretivos contendo fósforo.
Em função do deflúvio superficial agrícola, esse nutriente pode estar sendo carreado para os corpos de água. Outros
fatores podem contribuir para o aumento de fósforo total na coluna de água, como o lançamento de esgoto doméstico e
o deflúvio superficial urbano que, ao lavar as ruas das cidades, acaba transportando para o rio grande carga de nutrientes
e matéria orgânica.
Os demais parâmetros medidos apresentaram-se em conformidade com os limites estabelecidos pela legislação
pertinente. Destaca-se o parâmetro oxigênio dissolvido cuja concentração apresentou valores absolutos variando
entre 5,6 mgO2/L e 8,7 mgO2/L, os quais correspondem a uma concentração adequada para o desenvolvimento e
manutenção da vida de organismos aquáticos aeróbios. O rio Aporé possui muitas cachoeiras, corredeiras e quedas de
água que promovem a turbulência em seu leito, favorecendo a introdução do ar atmosférico e contribuindo, assim, para
a solubilização do oxigênio na água. A concentração média da DBO5,20, por sua vez, variou entre 1 mgO2/L e 2 mgO2/L,
indicando que as águas do rio Aporé apresentam boa capacidade de autodepuração.
Fuller et al. (2009) destacam que as características físico-químicas e biológicas de cada corpo de água possuem
padrões individuais que são determinados pelas condições climáticas, geomorfológicas, geoquímicas e de uso e ocupação
do solo apresentadas pela bacia de drenagem e pelo aquífero subterrâneo. Assim, pode-se considerar que a qualidade de
um ambiente aquático está relacionada a uma série de fatores físicos, químicos e biológicos, influenciados pela dinâmica
antrópica imposta a sua área de drenagem.
Na sub-bacia do rio Aporé, os dados obtidos no monitoramento evidenciam o uso predominantemente agrícola
em sua porção superior, representada pelos pontos 00MS19AR2321; 00MS19AR2243 e 00MS19AR2233, e uma
influência urbana em sua parte média, representada pelos pontos 00MS19AR2143 e 00MS19AR2138. Já o ponto
00MS19AR2039, reflete as ocorrências de todo o trecho ao longo do rio Aporé, já próximo ao seu exutório. A Figura 25
apresenta o comportamento do parâmetro pH nos seis pontos monitorados. Por meio dessa Figura, é possível perceber
que os pontos localizados na porção superior da sub-bacia (00MS19AR2321; 00MS19AR2243 e 00MS19AR2233)
comportam-se de forma semelhante, o mesmo ocorrendo com o grupo formado pelos pontos localizados no médio e
baixo Aporé.

Figura 25. Distribuição temporal do pH na sub-bacia do rio Aporé, no período 2005 a 2007.

A Figura 26 apresenta os níveis de qualidade das águas da sub-bacia do rio Aporé, baseados no IQA, e
observados em pelo menos 80% do tempo monitorado durante os anos 2005, 2006 e 2007. Para a confecção do
mapa, foi utilizado o cálculo do IQA 20%.

4.8 Sub-bacia do rio Pardo
4.8.1 Características gerais
A microbacia do córrego Prosa faz parte da sub-bacia do rio Pardo, e é formada pelo córrego Prosa e seus
afluentes; possui uma área total de 30,9 km², sendo sua área permeável de 79,49% e a impermeável de 20,51%.
(PLANURB, 1998).
O Parque Estadual do Prosa (PEP) possui uma área total aproximada de 135 hectares e altimetria em torno
de 600 m, situado no planalto da serra de Maracaju, dentro do perímetro urbano de Campo Grande.
No interior do PEP encontram-se as nascentes dos córregos Desbarrancado e Joaquim Português que, ao
se confluírem, iniciam o córrego Prosa. O córrego Prosa atravessa ainda toda a extensão do Parque das Nações
Indígenas, forma um lago artificial localizado nesse mesmo Parque e segue pelo centro da cidade de Campo Grande
até desembocar no córrego Segredo, formando, a partir daí, o córrego Anhanduizinho.
A vegetação presente no Parque é um exemplo de mata secundária que sofreu ampla descaracterização,
por intervenções agropecuárias no passado, encontrando-se em processo avançado de regeneração. As principais
fitofisionomias locais são o cerrado propriamente dito, o cerradão e a mata ripária, presente ao longo dos cursos
de água locais.
As precipitações no Parque variam entre 1.300 mm e 1.700 mm anuais. Como em toda a sub-bacia a qual
o córrego Prosa está inserido, o período de chuvas apresenta duas estações bem definidas: a de cheias, nos meses
de novembro, dezembro e janeiro, que são os mais chuvosos, e a de seca, nos meses de junho a agosto com maior
redução de precipitações.

4.8.2 Qualidade da água
As coletas no PEP foram realizadas em cinco pontos fixos de monitoramento, nos anos de 2005, 2006 e 2007.
Para a determinação das estações de amostragem foram considerados os objetivos do monitoramento e a
representatividade dos locais selecionados em relação à área de drenagem da sub-bacia. Dessa forma, a partir de
levantamentos em campo, foram demarcadas cinco estações de amostragem, conforme descrito no Quadro 33.
Quadro 33. Pontos de amostragem no Parque Estadual do Prosa e Parque das Nações Indígenas, em Mato Grosso
do Sul.
Código IMASUL

Localização

00MS14DB0074

Córrego Desbarrancado, a jusante da barragem

00MS14JP0038

Córrego Joaquim Português, a 38 metros da foz

00MS14PR2007
00MS14PR2006
00MS14PR2005

Córrego Prosa, na 1ª ponte do Parque das Nações Indígenas (ponte
da divisa do Parque com o CRAS)
Córrego Prosa, na 2ª ponte do Parque das Nações Indígenas (ponte
de acesso ao restaurante Yotedy)
Margem esquerda do lago do Parque das Nações Indígenas

Coordenadas
Geográficas
20º 27’ 04.9” S
54º 33’ 40.1” W
20º 27’ 16.4” S 54º
33’ 33.6” W
20º 27’ 08.7” S 54º
33’ 54.3” W
20º 27’ 11.1” S
54º 34’ 24.6” W
20º 27’ 17.2” S
54º 34’ 45.0” W

Altitude
(m)
585
604
584
569
560

A avaliação da qualidade das águas no Parque Estadual do Prosa e Parque das Nações Indígenas foi feita
mediante a utilização do Índice de Qualidade da Água (IQANSF) adaptado pela Cetesb. A partir do cálculo efetuado,
a qualidade das águas foi mensurada e apresentada por ponto de monitoramento, conforme o Quadro 34.

95

Quadro 34. Qualidade das águas dos córregos Desbarrancado, Joaquim Português e Prosa, medida pelo IQANSF no
período 2005, 2006 e 2007.
Ponto de amostragem
00MS14DB0074
00MS14JP0038
00MS14PR2007
00MS14PR2006
00MS14PR2005
■ Dado não disponível
	Ótima (80-100)		

2005
Out.
71
77
62
66
73

Mar.
67
70
44
55
58

Qualidade da água (medida pelo IQA)
2006
2007
Ago.
Dez.
Mar.
Jun.
Set.
61
81
73
85
■
74
84
76
80
■
73
54
79
73
■
75
64
73
61
■
75
57
55
75
■

Boa (52-79)		

Dez.
76
64
60
65
64

Aceitável (37-51)

A qualidade das águas no córrego Desbarrancado (00MS14DB0074) variou de BOA (IQA 61) a ÓTIMA (IQA
85). O baixo valor do IQA apresentado no mês de agosto de 2006 foi influentciado pelo aumento da concentração
de coliformes termotolerantes, que chegou a 9.000 NMP/100 mL, ultrapassando o limite máximo estabelecido
para águas de Classe 2, conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005 (1.000 NMP/100 mL), influenciando
negativamente a qualidade da água nesse ponto.
O aumento na concentração de coliformes termotolerantes no mês de agosto de 2006 pode estar relacionado à
diminuição dos índices pluviométricos, uma vez que não há fontes de esgoto doméstico ou outros efluentes nessa área.
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Considerando que esse ponto de amostragem está inserido em uma área com vegetação natural, onde
existem diversos animais silvestres, essas bactérias do grupo coliformes podem ser oriundas do trato intestinal
desses animais. Desse modo, a baixa pluviosidade apresentada nesse mês diminuiu a capacidade de diluição nesse
curso de água, influenciando diretamente na quantidade de coliformes termotolerantes e, consequentemente, na
redução da qualidade da água nesse ponto.
Semelhante ao córrego Desbarrancado, a qualidade da água no córrego Joaquim Português (00MS14JP0038)
variou de BOA (IQA 64) a ÓTIMA (IQA 84). Entretanto, nesse ponto, a qualidade da água foi menor nos meses de
março de 2006 e dezembro de 2007. Os parâmetros que mais influenciaram negativamente a qualidade da água
nesse ponto, diminuindo o valor do IQA, foram as altas concentrações de sólidos dissolvidos totais e da turbidez na
coluna de água.
Os principais fatores relacionados às altas concentrações de sólidos dissolvidos totais e da turbidez na
coluna de água são o assoreamento presente nesse curso de água e o aumento nos índices pluviométricos no mês
de dezembro, característico dessa sub-bacia.
Os sólidos dissolvidos totais são alóctones ao Parque Estadual do Prosa, oriundos de uma área adjacente
à nascente do córrego Joaquim Português, onde houve extração de material para aterros e das vias públicas que
contornam essa nascente. Desse modo, todo o material arenoso exposto foi carreado para dentro do Parque,
chegando até o leito do córrego junto às águas pluviais, provocando o assoreamento.
Outro fator importante é o regime das chuvas, que nos meses de novembro, dezembro e janeiro atingem
o seu maior índice pluviométrico, aumentando o escoamento superficial das águas pluviais, carreando grande
quantidade de sedimentos para os cursos de água e influenciando diretamente nos níveis de turbidez, como
observado no mês de dezembro de 2007.
O ponto 00MS14PR2007, localizado no córrego Prosa, na primeira ponte do Parque das Nações Indígenas
(ponte da divisa do Parque com o CRAS), apresentou os menores valores de IQA, variando de um mínimo qualificado
como qualidade ACEITÁVEL (IQA 44) até um máximo, qualificado como qualidade BOA (IQA 79).
Os parâmetros que mais influenciaram negativamente a qualidade da água, diminuindo os valores do IQA
foram: coliformes termotolerantes e sólidos dissolvidos totais. O parâmetro coliformes termotolerantes apresentou

valores em desconformidade com os padrões de qualidade de água de Classe 2, conforme a Resolução CONAMA nº
357/2005, em praticamente todas as coletas realizadas durante o monitoramento. O parâmetro sólidos dissolvidos
totais apresentou concentrações altas, se comparado aos dois pontos localizados a montante (00MS14DB0074 e
00MS14JP0038).
A presença das bactérias do grupo coliformes nesse ponto pode estar associada a diversos fatores. Um
deles é a presença de duas redes de drenagem que lançam águas pluviais no leito do córrego Prosa a montante
desse ponto. A criação de animais (cavalos), localizados a montante desse ponto, é outro fator que pode estar
contribuindo para a elevação nos níveis de coliformes, visto que, na presença de chuvas, as excretas desses animais
são carreadas para o leito do córrego Prosa. Além disso, a população de capivaras presentes no entorno desse
ponto, também, pode estar influenciando no aumento dos níveis desse parâmetro.
Com relação ao parâmetro sólidos dissolvidos totais, suas altas concentrações possivelmente estão
associadas à presença de uma barragem no local, que promove a deposição desses sedimentos.
No ponto 00MS14PR2006 (córrego Prosa na segunda ponte do Parque das Nações Indígenas - ponte de
acesso ao restaurante Yotedy), a qualidade não apresentou grandes variações durante o período de monitoramento,
mantendo-se qualificada como BOA, com o IQA variando entre 61 (mínimo) e 75 (máximo).
Semelhante ao ponto anterior (00MS14PR2007), nesse ponto o parâmetros que mais influenciaram
negativamente a qualidade de água, diminuindo o valor do IQA, foram os níveis de coliformes termotolerantes,
que, em praticamente todas as coletas, apresentaram valores em desconformidade com os padrões de qualidade
de água Classe 2, conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005, e as concentrações de sólidos dissolvidos totais
que se mostraram elevadas quando comparadas com os pontos localizados mais a montante (00MS14DB0074,
00MS14JP0038 e 00MS14PR2007).
Nesse ponto, além da influência do ponto anterior (00MS14PR2007), há também a influência de
um afluente na margem direita, chamado córrego Réveillon, que drena uma área urbanizada com trechos não
pavimentados, carreando grande quantidade de sedimentos para o leito do córrego Prosa.
Esgotos domésticos, oriundos de ligações clandestinas na rede de águas pluviais, e a presença de animais
silvestres (capivaras), assim como no ponto anterior, também influenciam nas altas concentrações de coliformes
termotolerantes.
No ponto 00MS14PR2005 (margem esquerda do lago do Parque das Nações Indígenas), a qualidade da
água foi classificada como BOA em todas as amostragens realizadas, com o IQA variando entre 55 e 75.
Assim como os pontos anteriores (00MS14PR2007 e 00MS14PR2006), os parâmetros que mais
influenciaram negativamente a qualidade da água, diminuindo os valores do IQA, foram os níveis de coliformes
termotolerantes, que, em praticamente todas as coletas, apresentaram valores em desconformidade com os
padrões de qualidade de água para a Classe 2, conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005, e as concentrações
de sólidos dissolvidos totais que se mostraram elevadas quando comparadas com os pontos mais a montante
(00MS14DB0074, 00MS14JP0038, 00MS14PR2007 e 00MS14PR2006).
Nos meses de dezembro de 2006 e 2007, os níveis de turbidez também foram superiores aos padrões
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas de Classe 2 (100 UNT).
Os resultados referentes aos parâmetros coliformes termotolerantes e sólidos dissolvidos totais já eram
esperados, visto que esse ponto recebe toda a influência dos pontos localizados a montante. Além disso, as águas
neste ponto, por serem lênticas, características de lagos, influenciam diretamente nesses resultados, visto que o
tempo de permanência da água dentro do lago é maior e favorece ao acúmulo de bactérias do grupo coliformes e
a sedimentação dos sólidos.
Os altos níveis de turbidez encontrados em dezembro de 2006 e 2007 retratam a influência do regime das chuvas
sobre esse corpo hídrico, tendo em vista que o aumento das chuvas acarreta maior escoamento de sedimentos para
dentro desse curso de água. Esses fatores podem ser observados nesse ponto, pois o tempo de permanência de
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sedimentos em ambientes lóticos é maior, visto que a velocidade da água é menor. Desse modo, diferentemente
dos pontos localizados a montante, na presença de chuva, os sedimentos permanecem na coluna de água, podendo
ser detectados nas amostragens. A Figura 27 indica a síntese da variação temporal da qualidade da água avaliada
pelo IQA, em todos os pontos de monitoramento nos anos de 2005, 2006 e 2007.
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Figura 27. Variação temporal da qualidade das águas dos córregos Desbarrancado, Joaquim Português e Prosa, no período 2005 a 2007.

A partir da Figura 27, pode-se perceber que o ponto 00MS14DB0074 não teve variações significativas nos
anos de 2005 e 2006. Entretanto, no ano de 2007 a qualidade da água foi superior aos anos anteriores. No ponto
00MS14JP0038, a qualidade da água nos anos de 2005 e 2006 também foi semelhante, ocorrendo um ligeiro
declínio no ano de 2007. No ponto 00MS14PR2007, a qualidade da água apresentou seu menor nível no ano de
2006, e um aumento significativo no ano de 2007. O ponto 00MS14PR2006 praticamente não sofreu alteração
durante o período monitorado; já o ponto 00MS14PR2005 sofreu uma redução na qualidade de suas águas no ano
de 2006, se comparado ao ano de 2005 e um ligeiro aumento em 2007.
Os resultados obtidos no ano de 2005 devem ser considerados apenas como referência para os demais
anos, visto que foi feita apenas uma amostragem nesse ano. Assim, o monitoramento realizado no ano de 2006, e,
principalmente, no de 2007, retratam com mais propriedade as características físico-químicas, bacteriológicas e as
interferências, tanto naturais quanto antrópicas, ocorridas durante esse período. Isso, porque o monitoramento no
ano de 2006 e no de 2007 abrangeu um maior número de meses, avaliando os dois períodos característicos dessa
sub-bacia, o mais chuvoso (dezembro, janeiro e fevereiro) e o mais seco (junho, julho e agosto).

A Figura 28 mostra a variação espacial da qualidade das águas em todos os pontos monitorados, no
período de 2006 a 2008.

Figura 28. Variação espacial da qualidade das águas dos córregos Desbarrancado, Joaquim Português e Prosa, no período 2005 a 2007.

De acordo com a Figura 28, os pontos que apresentaram menor qualidade de água foram: 00MS14PR2007,
00MS14PR2006 e 00MS14PR2005, com exceção do ponto 00MS14PR2005, que, no ano de 2005 apresentou
melhor qualidade de água em comparação aos pontos 00MS14DB0074, 00MS14PR2007 e 00MS14PR2006.
Contudo, nos anos de 2006 e 2007, quando foram feitas mais amostragens, apresentaram resultados semelhantes,
onde os pontos 00MS14DB0074 e 00MS14JP0038 apresentaram qualidade de água superior aos demais pontos.
Esses resultados corroboram as influências negativas que o córrego Prosa sofre no decorrer do seu leito, por exemplo, a captação de águas pluviais, pelas redes de drenagem e ligação de esgotos clandestinos.
A Figura 29 apresenta os níveis de qualidade das águas na microbacia do córrego Prosa, baseados no IQA,
e observados em pelo menos 80% do tempo monitorado durante os anos de 2005, 2006 e 2007. Para a confecção
do mapa, foi utilizado o cálculo do IQA 20%.
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4.9 Sub-bacia do rio Ivinhema
4.9.1 Características gerais
A sub-bacia do rio Ivinhema localiza-se na porção sudeste de Mato Grosso do Sul, ao sul da Bacia
do Rio Paraná. Faz divisa ao norte com a sub-bacia do rio Pardo, ao sul com a sub-bacia do rio Amambai, a
oeste com a serra de Maracaju e a leste com o rio Paraná. Possui uma área de drenagem de 44.966,66 km².
O rio Ivinhema é formado pela junção dos rios Vacaria, com elevado fluxo de água, e o rio Brilhante,
o principal constituinte, que tem como afluentes os rios Dourados e Santa Maria. O rio Ivinhema corre
perpendicularmente ao rio Paraná até sua entrada na planície, onde apresenta uma inflexão de 90° e passa a
correr paralelamente à calha fluvial, antes de desaguar no rio Paraná.
Localizam-se total ou parcialmente dentro da área dessa sub-bacia, 25 municípios, assim distribuídos:
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•

com área total: Douradina, Itaporã, Dourados, Deodápolis, Angélica, Ivinhema, Batayporã, Vicentina,
Fátima do Sul, Glória de Dourados, Taquarussu, Jateí, Novo Horizonte do Sul;

•

com área parcial: Maracaju, Sidrolândia, Rio Brilhante, Nova Andradina, Anaurilândia, Ponta Porã,
Antônio João, Laguna Caarapã, Nova Alvorada do Sul, Caarapó, Juti e Naviraí (os dois últimos com
sede municipal fora da área da sub-bacia).

A drenagem do rio Ivinhema corta rochas das regiões dos Planaltos da Borda Ocidental da Bacia do
Rio Paraná e dos Planaltos Arenítico-Basálticos Interiores. As nascentes dos rios Santa Maria e Dourados
encontram-se no planalto de Maracaju, esculpido em rochas basálticas da Formação Serra Geral, que originam
um relevo plano ou tabular nos principais interflúvios, e modelados convexos nas áreas de cabeceiras de
drenagem e encostas. As altitudes alcançam 600 m, configurando-se um divisor de águas entre as duas
grandes bacias do Estado, a Bacia do Rio Paraná e a Bacia do Rio Paraguai.
A parte média da drenagem, onde estão as nascentes do rio Vacaria e a maior extensão dos rios da subbacia, corta o Planalto de Dourados, uma superfície rampeada que forma um plano inclinado para sudeste. O
relevo é esculpido em derrames basálticos da Formação Serra Geral, onde os processos pedogênicos originaram
Latossolos Roxos. Em manchas de arenitos da Formação Bauru, ocorrem Latossolos Vermelho-Escuros álicos.
No limite com o planalto de Maracaju, as altitudes do planalto de Dourados situam-se em torno de 500 m,
baixando para 300 m nos divisores das sub-bacias meridionais.
Originalmente, a cobertura vegetal era constituída por duas Regiões Fitoecológicas: a Região da
Savana, nas formas Arbórea Aberta e Parque, na porção mais alta da sub-bacia, e Arbórea Densa, ao norte
da porção média inferior, e região da Floresta Estacional Semidecidual, ao sul das porções média e inferior.
Além disso, ocorriam encraves de contato entre duas regiões, compondo Áreas de Tensão Ecológica e Áreas
das Formações Pioneiras ao longo dos cursos d’água.
Atualmente, restam poucas áreas remanescentes dessas formações. As áreas florestais da porção
média da sub-bacia foram substituídas pelas culturas cíclicas. As áreas de Tensão Ecológica e de Savana e as
Formações Pioneiras foram em grande parte transformadas em pastagens. Em decorrência, também a fauna
reduziu-se muito em número de espécies e efetivos populacionais.
A atividade agropastoril destaca-se entre as atividades econômicas dessa sub-bacia, cujos 25
municípios contam com mais de 4,9 milhões de cabeças de gado bovino, além da criação de ovinos, caprinos,
suínos e aves.
Entre as culturas vegetais mais encontradas na região salientam-se as lavouras de milho, soja, feijão,
trigo, girassol e sorgo. Diversas indústrias estão instaladas nessa região, incluindo as de produtos alimentícios,
minerais não metálicos, metalurgia, mecânica, materiais elétricos e de comunicação, vestuário e gráfica, entre

outras. As principais, no entanto, são matadouros, frigoríficos e destilarias de álcool. Também são exploradas
algumas ocorrências minerais, como areia, argila, basalto para brita e cascalho.
As águas dessa sub-bacia são utilizadas, principalmente, para irrigação, abastecimento humano,
dessedentação de animais e recepção de efluentes sanitários e industriais.

4.9.2 Qualidade da água
A qualidade das águas da sub-bacia do rio Ivinhema foi avaliada durante os anos de 2005, 2006 e 2007,
utilizando os principais indicadores físico-químicos e biológicos de qualidade das águas.
Nessa sub-bacia, a qualidade da água foi monitorada por meio de vinte e sete pontos fixos de amostragem,
georreferenciados e distribuídos estrategicamente ao longo dos rios Dourados, São João, Santa Maria, Santo Antônio,
Vacaria, Brilhante, Ivinhema e os córregos Água Boa e Baile (Quadro 35).
Quadro 35. Pontos de amostragem na sub-bacia do rio Ivinhema, em Mato Grosso do Sul.
Código Imasul

Localização do Ponto

00MS13DR2364

Rio Dourados próximo à nascente, na Colônia Militar dos Dourados

00MS13DR2252

Rio Dourados a montante da foz do rio São João

00MS13DR2250

Rio Dourados a jusante da foz do rio São João

00MS13DR2153

Rio Dourados na captação da Sanesul em Dourados

00MS13DR2150

Rio Dourados a jusante da foz do córrego Água Boa

00MS13DR2106

Rio Dourados a montante da cidade de Fátima do Sul

00MS13DR2102

Rio Dourados a jusante da cidade de Fátima do Sul

00MS13DR2000

Rio Dourados na foz

00MS13SJ2000

Rio São João na foz

00MS13AB0019

Córrego Água Boa na nascente

00MS13AB2020

Córrego Água Boa a montante do lançamento da Avipal

00MS13AB2021

Córrego Água Boa a jusante do lançamento da Avipal

00MS13AB2000
00MS13SM2000

Córrego Água Boa na foz
Rio Santa Maria na foz

00MS13SA2018

Rio Santo Antonio na ponte da estrada vicinal que liga a usina MR à
Maracaju

00MS13VA2234

Rio Vacaria a jusante da foz do córrego Brejão

00MS13VA2167

Rio Vacaria a montante da foz do rio Serrote

00MS13VA2143

Rio Vacaria a jusante da foz do córrego Passatempo

00MS13BR2267

Rio Brilhante na ponte da MS-162 que liga Sidrolândia-Maracaju

00MS13BR2128

Rio Brilhante a jusante da foz do córrego Sardinha

Coordenadas
Geográficas
22°08’46”S
55°52’06”W
22°12’40”S
55°19’50”W
22°12’56”S
55°19’40”W
22°23’53”S
54°41’37”W
22°24’08”S
54°46’59”W
22°23’42”S
55°31’42”W
22°21’35”S
55°31’14”W
21°57’19”S
54°13’34”W
22°12’53”S
55°19’52”W
22°13’50”S
54°50’07”W
22°20’10”S
54°48’32”W
22°20’50”S
54°48’00”W
22°23’59”S
54°46’57”W
21°49’57”S
54°49’52”W
20°23’47”S
55°20’35”W
20°50’37”S
54°56’56”W
21°21’28”S
54°44’27”W
21°31’58”S
54°41’09”W
21°29’00”S
55°09’34”W
21°55’47”S
54°08’40”W

Altitude
(m)
570
350
350
300
300
290
280
210
350
444
418
418
270
360
460
460
330
360
510
330
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Código Imasul

Coordenadas
Geográficas
21°56’50”S
54°22’01”W
21°31’26”S
53°53’32”W
22°22’54”S
53°18’05”W
23°12’24”S
53°12’54”W
22°16’42”S
53°23’35”W
22°16’55”S
53°23’56”W
22°17’15”S
53°23’56”W

Localização do Ponto

00MS13BR2080

Rio Brilhante a jusante da foz do córrego Laranja

00MS13IV2237

Rio Ivinhema na confluência dos rios Vacaria e Brilhante

00MS13IV2142

Rio Ivinhema na ponte da BR-376 que liga Ivinhema-Nova Andradina

00MS13IV2000

Rio Ivinhema na foz

00MS13BL2052

Córrego Baile a montante do lançamento do Frigorífico Independência

00MS13BL2051

Córrego Baile a jusante do lançamento do Frigorífico Independência

00MS13BL2050

Córrego Baile a jusante do curtume

Altitude
(m)
300
280
250
234
347
346
346

O Quadro 36 apresenta os resultados da qualidade da água do Índice de Qualidade da Água (IQANSF) da
sub-bacia do rio Ivinhema nos pontos de amostragem localizados no rio Dourados, desde a nascente até a sua foz,
durante o período de 2005 a 2007.
Quadro 36. Qualidade das águas do rio Dourados medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.

Ótima (80-100)

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Fev.

Maio

Jun.

Out.

Maio

Jul.

Set.

73
68
68
58
47
56
57
●

69
65
64
77
75
76
74
69

65
65
71
66
75
78
74
●

64
72
73
85
84
80
76
82

56
56
58
69
76
●
●
●

63
68
71
80
67
76
76
78

80
80
82
82
82
80
80
76

79
85
85
77
79
79
81
81

58
59
61
55
54
59
60
55

64
66
63
72
70
74
72
67

61
61
54
47
50
41
50
48

74
74
63
66
61
60
59
47

60
77
78
79
76
72
77
71

62
72
69
77
71
81
74
72

62
79
74
65
51
62
57
62

71
65
76
79
69
83
78
73

66
61
68
59
56
63
63
77

79 54
86 65
69 53
76 ●
73 ●
74 ●
76 ●
89 ●

Boa (52-79)

Nov.

Mar.

00MS13DR2364
00MS13DR2252
00MS13DR2250
00MS13DR2153
00MS13DR2150
00MS13DR2106
00MS13DR2102
00MS13DR2000
● Não houve coleta

Fev.

104

2007

Jan.

Ponto de amostragem

Qualidade das águas (medida pelo IQA)
2005
2006

Aceitável (37-51)

A qualidade das águas no rio Dourados avaliada por meio do Índice de Qualidade da Água (IQANSF),
apresentou as qualificações ACEITÁVEL, BOA e ÓTIMA; os valores do IQA variaram entre uma pontuação mínima
de 41 a pontuação máxima de 89. Em 2005, o conjunto dos maiores valores do IQA foram observados nos meses
de maio, agosto e setembro, que correspondem ao período em que a precipitação é menos intensa na sub-bacia.
Os menores valores de IQA em 2005 foram observados em dezembro, mês onde o aumento na pluviosidade
média é característico na região. Durante as campanhas de amostragem realizadas nos meses de janeiro e dezembro
de 2005, nos pontos localizados na captação da SANESUL (00MS13DR2153), a montante e a jusante da cidade
de Fátima do Sul (00MS13DR2106 e 00MS13DR2102) e na foz do rio Dourados (00MS13DR2000), foi observado
o transbordamento das águas do leito, indicando a influência do período chuvoso, o que pode ter contribuído para
a queda na qualidade das águas nesses trechos do rio Dourados, fazendo com que eles recebessem a qualificação
ACEITÁVEL.
Segundo Silva et al. (2008), além de se inter-relacionarem, as variáveis físico-químicas podem ser
influenciadas pelo meio externo, como a ocorrência de precipitação. De acordo com esses autores, as variáveis
ambientais temperatura da água, pH, turbidez, condutividade, oxigênio dissolvido e sólidos em suspensão, além de
discriminar a qualidade dos rios, são as que mais são influenciadas pelas estações do ano.

Vale destacar que influências antrópicas, tais como lançamento de esgotos domésticos, lançamentos de efluentes
industriais e atividades agropecuárias, também influenciam decisivamente na diminuição da qualidade da água.
Na área de drenagem dos pontos onde a qualidade da água recebeu qualificação ACEITÁVEL, são
desenvolvidas atividades que influenciam negativamente a qualidade das águas, tais como suinocultura, avicultura,
geração de esgoto doméstico, usinas de açúcar e álcool, frigorífico, curtume, além da presença de núcleos urbanos.
Em 2006 e 2007, houve um número menor de campanhas de amostragem, em comparação a 2005.
Além disso, em 2006 e 2007 elas ocorreram, em geral, no período menos chuvoso. Dessa forma, não foi possível
observar se nesses anos houve influência da precipitação sobre a qualidade das águas.
A qualidade das águas dos rios São João, Santa Maria e Santo Antônio, avaliadas a partir da utilização
do Índice de Qualidade de Água por ponto de monitoramento, variou entre ACEITÁVEL e ÓTIMA, passando pela
qualificação BOA, conforme demonstrado pelo Quadro 37.
Quadro 37. Qualidade das águas dos rios São João, Santa Maria e Santo Antônio medida pelo IQANSF no período
2005, 2006 e 2007.

00MS13SJ2000
00MS13SM2000
00MS13SA2018
● Não houve coleta
Ótima (80-100)

Nov.

Set.

Jul.

2007
Maio

Out.

Jun.

Maio

Fev.

Dez.

Nov.

Out.

Set.

Ago.

Jul.

Jun.

Maio

Mar.

Fev.

Jan.

Ponto de
amostragem

Qualidade das águas (medida pelo IQA)
2005
2006

72 66 68 76 64 64 82 86 52 62 59 69 75 75 77 73 77 81 62
● ● ● 64 ● 80 ● 78 64 67 64 55 72 73 ● 66 60 71 66
● ● ● 60 ● 74 ● 71 70 70 ● 67 72 72 ● 48 66 77 59
Boa (52-79)
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Aceitável (37-51)

O rio São João é afluente direto do rio Dourados. Observa-se no Quadro 37 que, nesse rio, a qualidade das
águas foi qualificada na maioria do tempo como BOA, chegando, em alguns meses, na qualidade ÓTIMA.
Cabe destacar que esse rio tem sua nascente no núcleo urbano do município de Ponta Porã, drenando
ainda áreas onde são praticadas as atividades de suinocultura e agroindústrias, além de existirem em seu leito duas
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Mesmo com essas influências, as águas do rio São João chegam a sua foz
com boa qualidade, evidenciando a boa capacidade de autodepuração desse corpo hídrico.
Os rios Santa Maria e Santo Antônio apresentaram qualidade das águas variando nas qualificações
ACEITÁVEL, BOA e ÓTIMA pelo Índice de Qualidade da Água (IQANSF).
No córrego Água Boa, a qualidade das águas recebeu as qualificações PÉSSIMA, RUIM, ACEITÁVEL e BOA
de acordo com o Índice de Qualidade da Água (IQANSF) e conforme o Quadro 38.
Quadro 38. Qualidade das águas do córrego Água Boa medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.

Maio

Jun.

Set.

Out.

Dez.

Maio

Jul.

Set.

Nov.

59 76 77
13 32 42
27 38 34
60 ● ●

54
33
31
54

49
34
28
●

49 73
30 47
35 33
50 57

71
40
36
52

69
28
28
●

Ago.

Fev.

65
45
18
54

● Não houve coleta
Boa (52-79)

Aceitável (37-51)

2007

48 54 67 57
● 31 35 ●
25 28 44 ●
54 56 29 47

Dez.

76 62 73 ●
31 34 38 ●
28 15 32 ●
56 52 55 53

Nov.

73
36
26
56

Out.

69
47
38
55

Set.

Jun.

62
51
38
66

Ago.

Maio

75
36
42
40

Jul.

Mar.

00MS13AB0019
00MS13AB2020
00MS13AB2021
00MS13AB2000

Fev.

Ponto de amostragem

Qualidade das águas (medida pelo IQA)
2006

Jan.

2005

Ruim (20-36)

Péssima (0-19)

O córrego Água Boa vem sendo monitorado sistematicamente, em quatro pontos de amostragem, distribuídos
desde a nascente até a sua foz, no rio Dourados. De acordo com o monitoramento realizado durante o período 20052007, o córrego Água Boa foi o corpo hídrico que apresentou a pior qualidade dentre os cursos de água monitorados na
sub-bacia do Ivinhema. O menor valor de IQA (13) foi verificado no ponto de coleta 00MS13AB2020 localizado a jusante
do núcleo urbano da cidade de Dourados e o maior valor (77) foi observado na nascente, no ponto 00MS13AB0019.
O ponto de monitoramento localizado na nascente (00MS13AB0019) e o ponto localizado na foz do córrego
Água Boa (00MS13AB2000) representam os trechos onde se verificou a melhor qualidade nesse corpo hídrico - apesar
de em alguns meses terem recebido a qualificação ACEITÁVEL.
O trecho médio do córrego Água Boa, monitorado pelos pontos (00MS13AB2020 e 00MS13AB2021), teve
suas águas qualificadas como ACEITÁVEL, RUIM e PÉSSIMA. Esses pontos (00MS13AB2020 e 00MS13AB2021)
estão localizados a jusante do perímetro urbano do município de Dourados e do núcleo industrial desse município, o que
pode estar influenciando negativamente a qualidade da água.
Neste corpo hídrico, a pluviosidade pareceu influenciar a qualidade da água de forma favorável, ao provocar
a diluição dos efluentes domésticos e industriais que são dispostos no leito desse córrego. Nesses dois pontos de
monitoramento, os menores valores de IQA em 2005 e 2006 foram observados nos meses de estiagem (maio, junho,
julho e agosto).
Para os rios Vacaria e Brilhante, a utilização do Índice de Qualidade de Água, por ponto de monitoramento,
demonstrou que a qualificação nesses corpos hídricos variou entre RUIM e ÓTIMA, passando pelas qualificações
ACEITÁVEL e BOA, conforme demonstrado pelo Quadro 39.
Quadro 39. Qualidade das águas dos rios Vacaria e Brilhante medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.

Ótima (80-100)

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Fev.

Maio

Jun.

Out.

Maio

Jul.

Set.

Nov.

●
●
●
●
70
66

55
61
58
73
76
76

42
75
77
77
75
77

●
●
●
83
85
84

59
83
82
●
88
80

53
60
69
64
66
70

62
69
68
73
71
71

55
66
69
67
52
51

34
71
69
65
74
72

49
68
65
67
75
73

62
78
77
68
74
72

54
●
●
65
70
61

30
55
59
●
76
74

38 ● 51
50 ● 72
44 ● 71
● 73 79
79 ● 75
77 ● 74

38
44
46
66
●
●

Boa (52-79)

Aceitável (37-51)

Ago.

Jul.

00MS13VA2234
00MS13VA2167
00MS13VA2143
00MS13BR2267
00MS13BR2128
00MS13BR2080
● Não houve coleta

2007

Maio

Ponto de amostragem

Fev.
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Qualidade das águas (medida pelo IQA)
2005
2006

Ruim (20-36)

A qualidade das águas no rio Vacaria apresentou qualificação variando entre RUIM, ACEITÁVEL, BOA e
ÓTIMA de acordo com o Índice de Qualidade da Água (IQANSF).
A menor qualidade de água observada no ponto 00MS13VA2234 pode estar associada aos lançamentos
de água residuária de frigoríficos situados na área de drenagem desse ponto de coleta, associado ainda ao deflúvio
superficial urbano da cidade de Sidrolândia.
Observou-se em campo que, em fevereiro de 2006, em todos os pontos coletados o volume da água estava
passando de cheio para vazante. No rio Vacaria, a montante da foz do rio Serrote houve chuva no exato momento
da coleta; em maio de 2007, em todos os pontos choveu na noite anterior, o que pode ter contribuído para o
comprometimento da qualidade nesses pontos de monitoramento.
A qualidade das águas no rio Brilhante apresentou qualificação variando entre ACEITÁVEL, BOA e ÓTIMA
a partir do Índice de Qualidade da Água (IQANSF).
De maneira geral, o rio Brilhante, nos três pontos de monitoramento, apresentou qualidade BOA durante
os anos 2005, 2006 e 2007.

A qualidade das águas no rio Ivinhema variou entre as qualificações BOA e ÓTIMA a partir da utilização
do Índice de Qualidade da Água (IQANSF), que apresentou valor mínimo de 62 e valor máximo de 91 (Quadro 40).
Quadro 40. Qualidade das águas no rio Ivinhema medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.

00MS13IV2237
00MS13IV2142
00MS13IV2000
● Não houve coleta
Ótima (80-100)

Nov.

Set.

Ago.

Jul.

2007
Maio

Dez.

Out.

Jun.

Maio

Fev.

Dez.

Nov.

Out.

Set.

Ago.

Jul.

Jun.

Maio

Fev.

Ponto de amostragem

Qualidade das águas (medida pelo IQA)
2005
2006

76 82 ● 74 85 81 68 65 56 62 68 73 62 ● 76 65 ● 91 ●
68 63 73 ● 91 68 72 ● 73 78 77 ● 77 76 83 85 ● 77 ●
● 73 ● 81 83 ● 63 76 75 70 77 67 65 ● ● ● 68 75 82
Boa (52-79)

Aceitável (37-51)

O rio Ivinhema foi o corpo de água que apresentou a melhor qualidade de água no período 2005-2007,
evidenciando a influência do grande volume de água que ele possui. Esse rio é formado pela junção dos rios Vacaria
e Brilhante (após ter recebido as águas do rio Dourados).
A qualidade das águas no córrego Baile recebeu as qualificações RUIM, ACEITÁVEL e BOA, de acordo com
o Índice de Qualidade da Água (IQANSF), e apresentado no Quadro 41.
Quadro 41. Qualidade das águas do córrego Baile medida pelo IQANSF no período 2005, 2006 e 2007.

00MS13BL2052
00MS13BL2051
00MS13BL2050
■ Dado não disponível

67 57
55 53
49 51

■
■
■

Ótima (80-100)

Boa (52-79)

107
Set.

Jul.

Maio

2007
Dez.

Out.

Jun.

Maio

Fev.

Dez.

Nov.

Out.

Ago.

Jul.

Jun.

Maio

Mar.

Fev.

Ponto de amostragem

Jan.

Qualidade das águas (medida pelo IQA)
2005
2006

66 43 65 49 47 66 44 72 65 66 72 74 70 67 70
53 39 61 47 58 63 51 67 60 52 66 70 62 63 59
46 30 59 43 55 67 55 61 53 39 62 61 60 63 57
Aceitável (37-51)

Ruim (20-36)

A qualidade de água com qualificação ACEITÁVEL e RUIM nesse córrego pode estar associada ao lançamento
de águas residuárias de frigorífico e curtume, situados a montante dos pontos de monitoramento.
Alguns impactos antropogênicos sobre as águas superficiais na sub-bacia do rio Ivinhema comprometeram
a qualidade em determinados pontos monitorados, destacando: a utilização massiva de agrotóxicos nas lavouras e
pastagens; as cargas orgânicas provenientes das atividades econômicas, principalmente aquelas voltadas à criação
e engorda de animais; a crescente demanda por água para irrigação; a disposição inadequada de resíduos sólidos
em praticamente todas as cidades e a deficiência na coleta e de tratamento de esgoto doméstico (MATO GROSSO
DO SUL, 2006).
Os parâmetros ambientais, cujas concentrações se apresentaram em desconformidade com a Resolução
CONAMA nº 357/05 e a Deliberação CECA/MS nº 003/1997 e contribuíram para uma queda na qualidade das
águas na sub-bacia do rio Ivinhema, foram: pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes
termotolerantes, fósforo total e turbidez.
O Quadro 42 apresenta o número de resultados que não atenderam aos limites estabelecidos para a Classe
2 da Resolução Conama nº 357/05 e Deliberação CECA/MS nº 003/1997 e o número de determinações por
parâmetros nos anos de 2005, 2006 e 2007.

Quadro 42. Pontos de amostragem e os respectivos parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA
nº 357/05 e Deliberação CECA/MS 003/97, na sub-bacia do rio Ivinhema.
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Número de resultados que não atendem ao limite da classe/ Número de
determinações por parâmetro
Fósforo
pH
OD
DBO
Coliformes termotolerantes
Turbidez
total

Pontos de Amostragem

Classe

00MS13DR2364

2

04/19
01/19

♦

01/19

09/19

07/19

♦

♦

01/19

05/19

08/19

♦

01/19

♦

07/19

07/19

♦

00MS13DR2252

2

00MS13DR2250

2

00MS13DR2153

2

01/18

01/18

♦

04/18

10/18

01/18

00MS13DR2150

2

♦

01/18

01/18

05/18

09/18

01/18

00MS13DR2106

2

♦

♦

♦

03/17

08/17

01/17

00MS13DR2102

2

♦

01/17

02/17

03/17

09/17

♦

00MS13DR2000

2

♦

03/15

♦

02/15

08/15

♦

00MS13SJ2000

2

♦

01/19

♦

06/19

08/19

♦

00MS13AB0019

Especial*

07/21

20/21

01/21

12/21

04/21

02/21

00MS13AB2020

2

♦

13/19

17/19

19/19

19/19

05/19

00MS13AB2021

2

01/20

04/20

19/20

20/20

20/20

03/20

00MS13AB2000

2

♦

08/18

07/18

05/18

18/18

02/18

00MS13SM2000

2

01/13

01/13

♦

06/13

08/13

♦

00MS13SA2018

2

♦

♦

♦

06/12

06/12

01/12

00MS13VA2234

2

01/14

04/14

11/14

06/14

13/14

01/14

00MS13VA2167

2

♦

01/13

01/13

04/13

11/13

02/13

00MS13VA2143

2

♦

♦

♦

05/13

10/13

01/13

00MS13BR2267

2

♦

♦

♦

04/13

06/13

♦

00MS13BR2128

2

01/15

01/15

♦

01/15

08/15

♦

00MS13BR2080

2

01/15

03/15

♦

02/15

09/15

♦

00MS13IV2237

2

♦

02/15

♦

02/15

08/15

01/15

00MS13IV2142

2

♦

03/14

♦

♦

05/15

♦

00MS13IV2000

2

♦

02/13

10/13

♦

09/13

♦

00MS13BL2052

2

10/18

01/17

♦

08/18

11/18

01/17

00MS13BL2051

2

05/18

02/17

01/18

08/18

18/18

01/17

00MS13BL2050

2

04/18

01/17

03/18

13/18

17/18

01/17

* Comparados aos limites estabelecidos para a Classe 1.
♦ Atendeu aos padrões da classe de enquadramento.
Nos dez pontos monitorados no rio Dourados, os parâmetros que se apresentaram em desconformidade
com a Resolução CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA/MS no 003/1997 para a Classe 2 foram: pH, oxigênio
dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, fósforo total e turbidez. O intervalo mínimo
e máximo encontrado para o pH foi de 5,2–8,4; para OD de 2,5–9,6 mg O2/L, para DBO5,20 foi de 0-18 mg O2.L/,
para coliformes termotolerantes < 2–16.000 NMP/100 mL; para fósforo total de 0,005–1,150 mg P/L e turbidez
de 5,34–122 UNT.
No ponto de amostragem localizado no rio São João, os parâmetros em desconformidade com a Resolução
CONAMA no 357/05 e Deliberação CECA/MS no 003/1997 para a Classe 2 foram: oxigênio dissolvido, coliformes
termotolerantes e fósforo total. O intervalo mínimo e máximo encontrado para OD foi de 4,3–10,2 mg O2/L, para
coliformes termotolerantes 20–16.000 NMP/100 mL; e para fósforo total de 0,000–0,402 mg P/L.
Os parâmetros que estiveram em desconformidade com a Resolução CONAMA no 357/05 e Deliberação
CECA/MS no 003/1997 para a Classe 2 nos quatro pontos de monitoramento do córrego Água Boa foram: pH,
oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, fósforo total e turbidez. O intervalo

mínimo e máximo encontrado para o pH foi de 5,4–7,7; para OD de 1,8–7,1 mg O2/L, para DBO5,20 foi de 0–201
mg O2/L, para coliformes termotolerantes < 2–1600000 NMP/100 mL; para fósforo total de 0,000–15,474 mg
P/L e turbidez de 1,00–352 UNT.
No ponto de monitoramento localizado no rio Santa Maria, os parâmetros em desconformidade com
a Resolução CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA/MS nº 003/1997 para a Classe 2 foram: pH, oxigênio
dissolvido, coliformes termotolerantes e fósforo total. O intervalo mínimo e máximo encontrado para o pH foi de
5,9–7,2; para OD de 4,8–9,8 mg O2/L, para coliformes termotolerantes 40–5.000 NMP/100 mL e para fósforo
total de 0,000–0,347 mgP/L.
No rio Santo Antônio monitorado no ponto 00MS13 SA2018, também foram observados alguns parâmetros
em desconformidade com a Resolução CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA/MS nº 003/1997 para a Classe
2: coliformes termotolerantes; fósforo total e turbidez. O intervalo mínimo e máximo encontrado para coliformes
termotolerantes foi de 220–16.000 NMP/100 mL; para fósforo total de 0,000–0,451 mgP/L e turbidez de 8,93–
113 UNT.
O rio Vacaria também apresentou parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA nº 357/05 e
Deliberação CECA/MS nº 003/1997 para a Classe 2 nos três pontos onde a qualidade de suas águas é monitorada:
pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, fósforo total e turbidez. O
intervalo mínimo e máximo encontrado para o pH foi de 5,9–7,4; para OD de 2,3–8,6 mg O2/L, para DBO5,20 foi
de 0–19 mg O2/L, para coliformes termotolerantes 20–50.000 NMP/100 mL; para fósforo total de 0,000–3,545
mg P/L e turbidez de 5,41–394 UNT.
Nos três pontos de monitoramento plotados no rio Brilhante, os parâmetros pH, oxigênio dissolvido,
coliformes termotolerantes e fósforo total estiveram em desconformidade com a Resolução CONAMA no 357/05
e Deliberação CECA/MS no 003/1997 para a classe 2. O intervalo mínimo e máximo encontrado para o pH foi de
5,3–8,4; para OD de 3,1–9,3 mg O2/L, para coliformes termotolerantes < 2–3.000 NMP/100 mL e fósforo total
de 0,000–0,313 mg P/L.
Com relação ao rio Ivinhema, monitorado em três pontos de amostragem, os parâmetros desconformes com
a Resolução CONAMA nº 357/05 e Deliberação CECA/MS nº 003/1997 para a Classe 2 foram: oxigênio dissolvido,
demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, fósforo total e turbidez. O intervalo mínimo e máximo
encontrado para OD foi de 4,0–8,9 mg O2/L, para DBO5,20 foi de 0–10 mg O2/L, para coliformes termotolerantes
< 2–1.300 NMP/100 mL; para fósforo total de 0,000–0,831 mg P/L e turbidez de 7,90–104 UNT.
Finalmente, no córrego Baile os parâmetros pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio,
coliformes termotolerantes, fósforo total e turbidez estiveram em desconformidade com a Resolução CONAMA nº
357/05 e Deliberação CECA/MS nº 003/1997 para a Classe 2 em seus três pontos de monitoramento. O intervalo
mínimo e máximo encontrado para o pH foi de 5,0–7,8; para OD de 2,8–8,9 mg O2/L, para DBO5,20 foi de 0–10
mg O2/L, para coliformes termotolerantes 40–140.000 NMP/100 mL; para fósforo total de 0,035–5,640 mg P/L
e turbidez de 2,57–299 UNT.
Onde a influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais está diretamente ligada a seus efeitos
sobre a fisiologia das diversas espécies, também o efeito indireto é muito importante, podendo, em determinadas
condições de pH, contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos, como metais pesados; outras
condições podem exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes. O pH tem como origem antropogênica os
despejos domésticos (oxidação da matéria orgânica) e despejos industriais, e como origem natural a dissolução de
rochas, absorção de gases na atmosfera, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese (CETESB, 2008; SPERLING,
1996).
O oxigênio dissolvido é fundamental aos organismos aeróbios. Durante a estabilização da matéria orgânica,
as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, reduzindo sua concentração no meio, podendo,
consequentemente, causar a mortandade de organismos aquáticos, inclusive os peixes. Águas poluídas apresentam
baixas concentrações de oxigênio dissolvido. É considerado o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da
poluição das águas por despejos orgânicos (CETESB, 2008; SPERLING, 1996).
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Os maiores aumentos em termos de DBO5,20, em um corpo de água, são provocados por despejos de
origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo
esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática
(CETESB, 2008; SPERLING, 1996).
As bactérias do grupo coliformes termotolerantes são consideradas os principais indicadores de
contaminação fecal e estão associadas com as fezes de animais de sangue quente e com o solo, e estão restritas ao
trato intestinal de animais de sangue quente. A determinação da concentração dos coliformes assume importância
como parâmetro indicador da possibilidade da existência de micro-organismos patogênicos, responsáveis pela
transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar e cólera
(CETESB, 2008; SPERLING, 1996).
O fósforo aparece em águas naturais por causa, principalmente das descargas de esgotos sanitários.
Nestes, os detergentes superfosfatados empregados em larga escala domesticamente constituem a sua principal
fonte. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas
alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas
em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais. Ainda
por ser nutriente para processos biológicos, o excesso de fósforo em esgotos sanitários e efluentes industriais conduz
a processos de eutrofização das águas naturais (CETESB, 2008; SPERLING, 1996).
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A turbidez de uma amostra de água deve-se à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas
inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas, bactérias e plâncton em geral. A erosão das margens
dos rios em estações chuvosas é um exemplo de fenômeno que resulta em aumento da turbidez das águas. A
erosão pode decorrer do mau uso do solo em que se impede a fixação da vegetação. Esse exemplo mostra também
o caráter sistêmico da poluição, ocorrendo inter-relações ou transferência de problemas de um ambiente (água, ar
ou solo) para outro (CETESB, 2008; SPERLING, 1996).
A Figura 30 apresenta os níveis de qualidade das águas na sub-bacia do rio Ivinhema, baseados no IQA, e
observados em pelo menos 80% do tempo monitorado durante os anos de 2005, 2006 e 2007. Para a confecção
do mapa, foi utilizado o cálculo do IQA 20%.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A partir dos dados obtidos em campo e em laboratório, foi feita a interpretação dos resultados por meio
de análises estatísticas básicas para a qualidade da água monitorada em 112 pontos de amostragem localizados
nos principais rios que compõem as bacias do Alto Paraguai e do Paraná, em Mato Grosso do Sul, nos anos de
2005, 2006 e 2007.
Foi feita a interpretação geral para a qualidade da água em cada bacia monitorada; para tanto, foram
utilizados o parâmetro oxigênio dissolvido e o Índice de Qualidade da Água (IQANSF).
Para o cálculo da qualidade baseada no OD, foram considerados vinte e seis pontos de amostragem,
localizados nas sub-bacias dos rios Apa, Correntes, Nabileque, Negro e parte da sub-bacia do Taquari, todas
integrantes da Bacia do Alto Paraguai. Nesses pontos de amostragem foi realizado um total de 101 campanhas de
amostragem. A avaliação feita a partir das concentrações de oxigênio dissolvido indicou uma clara predominância
da qualidade ÓTIMA sobre as demais: nas 101 campanhas de amostragem, 63 resultaram em qualidade ÓTIMA,
13 em qualidade BOA, 10 em qualidade ACEITÁVEL, 11 em qualidade RUIM e 4 em qualidade PÉSSIMA.
Com base nos dados obtidos, infere-se que no estado de Mato Grosso do Sul, a maioria dos corpos
hídricos monitorados por meio do oxigênio dissolvido apresentou uma boa qualidade durante os anos de 2005,
2006 e 2007.
As corredeiras e quedas de água favorecem a oxigenação, pela introdução de oxigênio atmosférico
na coluna de água. Por outro lado, alguns pontos das sub-bacias dos rios Apa, Correntes, Nabileque e
Taquari, localizados na planície (00MS26PA2060, 00MS21PQ2000, 00MS25NA2271, 00MS25NA2068,
00MS25NA2000, 00MS25PA2207, 00MS25PA2024, 00MS22IT2232, 00MS22CB2158, 00MS22CB2156
e 00MS22CB2077), tiveram suas águas classificadas como RUIM ou PÉSSIMA em pelo menos uma campanha
de amostragem. Essa queda na qualidade deve-se a um fator natural, ou seja, à influência do período de cheias
no Pantanal, quando a concentração de OD sofre uma depleção significativa, chegando a níveis bem baixos,
próximos à anoxia.
Em oitenta e seis pontos de monitoramento distribuídos nas sub-bacias dos rios Miranda, Correntes,
Ivinhema, Aporé, e parte das sub-bacias dos rios Taquari e Pardo, a qualidade da água foi monitorada com a
utilização do IQANSF. Durante o período monitorado, foram realizadas 920 campanhas de amostragem nesses
pontos de monitoramento. A qualidade BOA prevaleceu sobre as demais qualificações, sendo observada em 689
amostragens; a qualidade ÓTIMA foi verificada em 79 campanhas, a qualidade ACEITÁVEL em 105; a qualidade
RUIM em 44 e a qualidade PÉSSIMA, em 3 amostragens.
Ainda com relação à qualidade medida pelo IQANSF, as qualificações RUIM e PÉSSIMA foram observadas
em trechos de corpos de água localizados no planalto, nas sub-bacias dos rios Miranda (pontos 00MS23CN2002,
00MS23BO2010, 00MS23BO2008 e 00MS23SA2000) e Ivinhema (pontos 00MS13AB2020, 00MS13AB2021,
00MS13VA2234 e 00MS13BL2050). Essa baixa qualidade foi provocada por influências antrópicas, como
lançamento de esgoto doméstico e lançamento de efluentes industriais, aliados à baixa vazão dos cursos de água;
a associação desses fatores reduz a capacidade de diluição e assimilação da carga orgânica e a autodepuração
do corpo hídrico em questão. Hão de se considerar, ainda, as contribuições difusas provenientes da agricultura
e da pecuária. Essas duas últimas fontes contribuem para o aumento da turbidez, sólidos suspensos totais e
dissolvidos e o assoreamento dos cursos de água.
Com base nos dados obtidos por meio do monitoramento realizado em 2005, 2006 e 2007, é possível
afirmar que, em geral, a qualidade das águas superficiais no Estado de Mato Grosso do Sul variou, na maioria
das vezes, nas qualificações ÓTIMA e BOA, tanto quando o indicador utilizado foi o OD, quanto o IQANSF. No
entanto, é preocupante a presença dos níveis de qualidade ACEITÁVEL, RUIM e PÉSSIMA, pois são indicadores
de que determinados trechos de rios vêm sofrendo algum tipo de impacto, os quais são refletidos negativamente
nos índices utilizados.
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Utilizando os dados do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais em Mato Grosso
do Sul, executado pelo IMASUL, observa-se que os corpos de água são os principais reflexos das características
fisiográficas e dos processos de uso e ocupação do solo na área de drenagem da bacia, que vêm comprometendo a
qualidade das águas por poluição de natureza pontual e difusa. Diante disso, e dos dados expostos neste Relatório,
propõem-se algumas recomendações, visando à recuperação e à manutenção da qualidade ambiental na região:
• manutenção do Programa de Monitoramento, de forma contínua, evitando falhas nas coletas, e mantendo
uma freqüência, no mínimo trimestral;
• expansão do monitoramento por meio de bioindicadores e metais, de acordo com o uso e ocupação do
solo da bacia;
• implantação de uma Rede de Monitoramento de Quantidade de Água;
• avaliação integrada dos dados de qualidade e quantidade de água, identificando assim a concentração e
a carga poluidora em cada curso de água;
• ampliação da Rede Básica de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais para todas as subbacias;
• democratização das informações geradas na bacia, visando à mobilização da sociedade para a conservação
das águas, bem como para a formação de comitês de bacia.
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ANEXOS

RELATÓRIO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2005, 2006 E 2007
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Quadro 2. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Apa – 00MS26AP2273
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Quadro 3. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Apa – 00MS26AP2161.
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Quadro 4. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Apa – 00MS26AP2000.
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Quadro 10. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Correntes – 00MS21PQ2125.
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Quadro 11. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Correntes – 00MS21PQ2123.
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Quadro 12. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Correntes – 00MS21PQ2000.
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Quadro 14. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Correntes – 00MS21CA2008.
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Quadro 32. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Miranda – 00MS23AQ2000.

146
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Quadro 36. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Miranda – 00MS23FO2000.
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Quadro 45. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Nabileque - 00MS25NA2000.
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Quadro 46. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Nabileque - 00MS25PA2207.
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Quadro 49. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Negro – 00MS24NE2435.
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Quadro 50. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Negro – 00MS24NE2202.
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Quadro 53. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Negro – 00MS24NE2008.
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Quadro 59. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari – 00MS22CX2000.
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Quadro 61. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari – 00MS22RV2008.
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Quadro 62. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari – 00MS22TM2000.
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Quadro 64. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari – 00MS22IT2232.
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Quadro 67. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari – 00MS22CB2156.
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Quadro 68. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari – 00MS22CB2077.
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Quadro 71. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari - 00MS22PA2079.
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Quadro 72. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari - 00MS22PA2077.
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Quadro 73. Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Taquari - 00MS22PA2076.
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Quadro 75 - Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Aporé - 00MS19AR2321.
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Quadro 84 - Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas da sub-bacia do rio Pardo - 00MS14PR2006.
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