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"Mato Grosso é o coração das águas." 

Professor 

-~A região de Mato Grosso 
sempre foi conhecida, desde 
os tempos de colônia, por 
suas riquezas fabulosas em 
ouro e outros minerais, 
Nenhuma delas supera, 
entretanto, em valor e em 
abundância, as suas águas." 

Prof. Samuel Murgel Branco 
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ft....PRESENT AÇÃO 

Este documento apresenta. os estudos referentes à "Caracterização 
Hidrográfica do Estado de Mato Grosso", elaborado através de Cooperação Técnica 
BRA/94/006-PRODEAGRO, resultado do acordo firmado entre o Estado de Mato 
Grosso, PNlJD, Ministério de Integração Regional - l\.1IR e o Banco Mundial - BIRD. o 
trabalho visa apoiar o Projeto de Desenvolvimento Agroambiental de Mato Grosso - 
PRODEAGRO, financiado pelo BIRD através do contrato de empréstimo N.3492-BR 
MT, na definição do planejamento do Estado sob o enfoque de recursos hídricos. Os 
estudos foram desenvolvidos em conjunto com a FEMA - Fundação Estadual do Meio 
Ambiente, através da Divisão de Gestão de Recursos Hídricos. 

O presente relatório tem caráter preliminar, devendo ser incorporadas, na etapa 
seguinte, às criticas e sugestões que resultarão, após a leitura do texto e discussões 
técnicas com a equipe da FEMA, PRODEAGRO, Comitê de Recursos Hídricos, entre 
outros setores pertinentes do Estado. 
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1. INfRODUÇÃO 

O Estado de Mato Grosso tem uma característica que o toma peculiar em termos de 
configuração hidrográfica, atuando como um verdadeiro centro produtor, exportando água ç 
sedimentos às regiões de entorno. 

Com base neste conceito, Mato Grosso pode ser considerado o "coração das 
águas", a partir do qual correm artérias em todas as direções, extrapolando suas fronteiras e 
dando sustento à vida no cerrado, na floresta amazônica e no pantanal matogrossense 
(Fig.1.1.) 

De fato, a faixa de cadeia montanhosa que atravessa praticamente todo o seu 
território no sentido leste-oeste, incluindo a Chapada dos Pareeis e a Serra Azul, constituem 
um divisor de águas, abrigando nascentes das bacias Amazônica, Araguaia/T ocantina e 
Platina. 

A drenagem dos rios das bacias Amazônica e Araguaia/T ocantina está direcionada 
aos estados limítrofes do Amazonas e Pará ao norte, delimitando a leste os Estados de Goiãs 
e Tocantins e, a oeste, o Estado de Rondônia e a fronteira com a Bolívia. Os formadores da 
Bacia Platina voltam-se em direção ao Estado de Mato Grosso do Sul e também correm 
fronteiriços ao Estado de Goiás e à Bolívia. Seu principal formador, o Rio Paraguai, é hoje 
uma via estratégica de ligação internacional, sobretudo no contexto do bloco econômico dos 
países que compõem o :MERCOSUL. 

A importância dos rios como via. de acesso e povoamento da região matogrossense 
data dos primórdios de sua ocupação. No século Xvlll, o deslocamento dos pioneiros de 
São Paulo à procura de ouro e diamante ocorreu inicialmente através do rio Tietê, 
alcançando posteriormente o Estado de Mato Grosso através da Bacia do Paraguai. Ainda 
hoje os recursos minerais constituem forte atrativo para que os migrantes utilizem com 
intensidade os rios. Nas primeiras décadas do século XIX, os rios Arinos, Juruena e Tapajós 
eram praticamente os únicos elos de ligação com o norte do País. No início do século XX, 
com o advento do ciclo da borracha, os rios Araguaia e Tocantins foram os mais solicitados 
para a navegação. - Mais recentemente, a própria expansão da pecuária e da nova fronteira agrícola 
com o predomínio da soja e o estabelecimento de novas cidades estão exigindo maiores 
disponibilidades de água seja para abastecimento público, geração de energia elétrica ou, 
simplesmente, corno meio de transporte. Paralelamente, desencadeou-se um processo de 
ocupação desordenado, com desmatamento indiscriminado das cabeceiras e margens dos 
rios, que passaram a sofrer os seus efeitos, com prejuízo à vida aquática e comprometimento 
dos usos das águas para o próprio homem. 

- 
- 
- A Bacia Platina, com 176.800 Krn2 de área em Mato Grosso, por ter uma 

ocupação antiga e consolidada: e: concentrar a maior parte: da população do Estado, inclusive: 
a capital, é a que apresenta conflitos mais significativos nos seus recursos naturais, sendo 
objeto de estudos específicos, como o PCBAP- Plano de Conservação da Bacia do Alto 
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Paraguai, que tem como ênfase os recursos hídricos, visando a manutenção do ecossistema 
pantaneiro. 

A Bacia Amazônica (592.382 Krn2) e a Araguaia/Tocantina (132.238 Km2), que 
juntas totalizam aproximadamente 80% do território do Mato Grosso, despertaram 
recentemente uma maior preocupação ambiental no país e no exterior, no que tange à 
manutenção ecológica do cerrado e, fundamentalmente, à preservação da floresta 
amazónica, não enfocando com a ênfase necessária a questão hídrica, a não ser em pontos 
de maior concentração da atividade garimpeira. 
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Entretanto, o avanço da ocupação sócio-econômica em ambas as bacias teve início 
nas cabeceiras. onde hoje predomina a cultura de soja, para em seguida caminhar em direção 
ao norte, com predomínio de pastagem, acompanhando o curso predominante dos rios da 
.rc;gião. 
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Embora sejam válidos os esforços para conter o deslocamento da frente pioneira, 
deve-se levar em conta que a água, enquanto veículo de transporte mais rápido, antecipa a 
fronteira de ocupação propriamente dita e desencadeia uma série de efeitos a jusante como o 
assoreamento e a contaminação do ambiente por produtos químicos. 

Dessa forma, as áreas previstas como reserva natural já estão sendo afetadas, 
prejudicando basicamente os povos indígenas, além da fauna aquática e terrestre. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ã enorme disponibilidade lúdrica da 
Amazônia, a qual é mantida em parte pela própria vegetação que contribui, através de 
transpiração maciça, com cerca de metade do volume de água que retoma à superfície do 
solo na forma de chuvas. 

Diante desse quadro, a gestão dos ecossistemas terrestres está intimamente 
associada à questão dos recursos hídricos, sendo atualmente uma tendência mundial 
considerar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento ambiental. 

A própria configuração da rede hídrica matogrossense propicia um efetivo 
gerenciamento de suas águas pois, com raras excessões, os tios que drenam o Estado não 
recebem contribuição das regiões do seu entorno. Ao mesmo tempo, as ações de 
manutenção de qualidade das águas em M.ato Grosso terão reflexos positivos além de seus 
limites polítíco-admínístratívos, sobretudo nas sub-bacias das regiões de fronteira. o 
momento atual é extremamente oportuno para por em prática programas preventivos e 
corretivos envolvendo uso e qualidade das águas, posto que a degradação dos recursos 
hídricos no Estado encontra-se em estágio passível de controle. 

Apesar da Constituição Estadual de Mato Grosso contemplar uma política para 
gerenciamento dos recursos hídricos, observa-se a carência de uma estrutura de 
planejamento e controle das bacias hidrográficas, dificultada principalmente pela grande 
dimensão de seu território. 

O presente trabalho, que vem de encontro ao projeto contemplado pelo IBAMA 
sobre o "Diagnóstico Ambiental das Bacias Hidrográficas do Brasil" e às ações previstas pelo 
Programa Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: tem como principais objetivos 

- Consolidar informações hidrológicas e de qualidade das águas existentes sobre as 
bacias Amazônica, Araguaia/Tocantins e do Alto Paraguai. 

- Identificar as caracteristicas morto-estruturais e espacial nas distintas bacias 
hidrográficas, avaliando o potencial de fragilidade das terras. 

- Avaliar a disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, bem como os usos 
preponderantes das águas. 

Caracterizar a dinâmica sócio-ambiental que interfere nos recursos hídricos em 
seus aspectos qualitativos e quantitativos. 
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- Definir uma proposta de divisão hidrográfica no Estado de Mato Grosso visando 
indicar unidades de planejamento e gestão ambiental. 
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- Apontar as âreas mais criticas e prioritárias para atuação da FEMA e de outros 
órgãos estaduais na manutenção dos recursos hídricos, através de programas e 
estudos complementares. 
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2. :METODOLOGIA - 

A concepção deste trabalho teve como pnncipio básico elaborar a. subdivisão 
hídrográfíca · das bacias Amazónica, Araguaía/T ocantína e Alto Paraguaia em unidades 
homogêneas do ponto de vista ambiental, com a finalidade de compatibilizar as ações dos 
diversos órgãos estaduais que ínterterem direta ou indiretamente na disponibilidade hídrica e 
na qualidade das águas em Mato Grosso. Nesse sentido, tentou-se ajustar inicialmente as 
microrrcgiões homogêneas definidas no "Projeto de Regionalização Administrativa para fins 
de Planejamento", elaborado pela SEPLAN (1991), aos limites dos divisores das bacias 
hidrográficas, com a intenção de se correlacionar os aspectos sócio-econômicos com as 
características do meio físico, da hidrologia e da qualidade das águas. 

A partir dessa subdivisão inicial, foram desenvolvidos estudos temáticos em cada 
unidade distinta, envolvendo quatro tópicos principais: 

a) Avaliação da capacidade suporte do meio tisico, através do estudo de fragilidade 
potencial das terras; 

b) Caracterização hidrológica e identificação dos usos das águas; 

e) Análise dos indicadores sócio-econômicos, identificando as principais atividades 
antrópicas poluidoras nas sub-bacias; 

d) Situação atual da qualidade águas superficiais e os cursos d'água mais 
comprometidos pelas ações humanas. 

Através do cruzamento das informações foi possível avaliar os principais conflitos 
existentes nas diferentes unidades hidrográficas e propor estudos complementares de acordo 
com as especificidades apresentadas pelas sub-bacias em questão. 

Devido à extensão territorial do Estado de Mato Grosso e à exiguidade de tempo 
para elaboração do estudo, este programa foi baseado em pesquisas de dados eecundários, 
compatível com a escala cartográfica de 1:1.500.000, definida para o desenvolvimento dos 
trabalhos. As inspeções realizadas a campo tiveram como objetivo o reconhecimento global 
da área de estudo. 

2.1.PROCEDII\!1ENTOS OPERACIONAIS PARA A CARTA DE FRAGILIDADE 

A carta de fragilidade tem por objetivo identificar as áreas mais sensíveis à 
ocupação antrópica e que, portanto, merecem prioridade no ordenamento do uso do solo. 
Para a elaboração da carta do Estado do Mato Grosso foram consultados documentos 
técnicos publicados a respeito do assunto, além de pesquisas nos órgãos governamentais 
afetos, entre os quais: 
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.MME/DNAEE- Ministério de Minas e Energia/Departamento de Águas e 
Energia Elétrica 

.FEMA-Fundação Estadual de Meio Ambiente 

. .._ . SEPLAN-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 

. CEMA T- Centrais Elétricas de Mato Grosso 

.SANEMAT-Companhia de Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso 

.l\.1ET AMAT-Companhia de Mineração do Estado de Mato Grosso 

·._ 
.EMPAER-Empresa Planejamento Agrícola e Extensão Rural 

. UFMT-Universidade Federai de Mato Grosso. 

Este trabalho foi fundamentado basicamente nas concepções metodológicas dos 
estudos temáticos do RADAl\tiBRASlL, onde procurou-se correlacionar os temas de 
geomorfología, solos, geologia e vegetação aos estudos de sócio-economia, hidrologia e 
qualidade das águas, através da eleição de alguns critérios e parâmetros para a definição de 
unidades de fragilidade potencial ( caracterizadas pelos componentes naturais de maior 
importância ambiental no contexto regional do Estado). 

A operacionalização dos procedimentos envolveu quatro etapas ( com dez fases), 
programadas desde os levantamentos básicos das inf ormações, passando pelos ajustes e 
confecção dos elementos cartográficos, tratamento dos dados, até as artes gráficas finais com 
a elaboração da carta de fragilidade potencial, que é um instrumento de planejamento 
ambiental para o Estado de Mato Grosso. 

1-ª etapa: Levantamentos Básicos. 

1-ª Fase - Levantamento dos dados de diferentes naturezas e características. 

2ª Fase - Seleção dos dados e opção pelos trabalhos temáticos do 
RADAMBRASIL na análise do meio físico natural das áreas da Bacia 
Amazônica/Araguaia - Tocantina em Mato Grosso. Outros trabalhos consultados 
serviram basicamente corno fonte enriquecedora de informações ou elucidaéoras 
de dúvidas. Como exemplo pode ser citado o PRODIAT (Projeto de 
Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocatins ), cujo diagnóstico 
forneceu importantes parâmetros na definição do grau de fragilidade potencial 
das áreas dos sedimentos de cobertura cenozóica com problemas de excesso 
lúdrico e escoamento de águas. 

3ª Fase - Elaboração da base cartográfica atualizada (1:1.500.000), contendo 
rede hidrográfica ( de alta intensidade); divisão municipal; sedes municipais e 
distritais; principais rodovias federais e estaduais; áreas especiais (reservas 
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indígenas e unidades de conservação) e alguns pontos de atividades mineradoras 
(de maior porte) no Estado. 

4ª Fase - Eleição das sub-bacias que; mais se; ajustassem às microrregiões 
homogêneas do Estado, para fins de planejamento e gestão ambiental, visando 
correlacionar os aspectos sócio-econômicos com as características do meio 
fisico, da hidrologia e da qualidade das águas. 

2ª Etapa - Tratamento dos Dados 

Iª Fase - Conciliação das legendas temáticas das folhas do RADAMBRASIL 
(escala 1:1.000.000) - Folhas: Tapajós (SB-21); Porto Velho (SC-20); Juruena 
(SC-21); Tocantins (SC-22); Guaporé (SD-20); Cuiabá (SD-21); Goiás (SD- 
22)~ Corumbá (SE-21) e Goiânia (SE-22). 

2ª Fase - Correlação das inf ormações de geomorfologi.a, solos e geologia com a 
eleição de parâmetros segundo os critérios propostos para a conciliação temática, onde foram 
selecionadas as informações de naturezas semelhantes e aditivas. Assim, a compartimentação 
geomorfológica e seus aspectos morfométricos (grau de dissecação das formas, tamanhos 
dos interflúvios e altimetria) foram tomados como base interpretativa, onde designaram-se as 
feições das paisagens regionais. A partir dessas informações adicionaram-se os dados de 
geologia para se; conhecer a litologia sobre a qual se desenvolveram os diversos tipos de 
solos. 

·- 

Estes, por sua vez, foram enquadrados nas diferentes classes, observando-se as 
características texturais pela importância no contexto geral das paisagens naturais, onde a 
sueceptibílidade à erosão verifica-se em diferentes graus; foi também consultado o 
significado agronômico das classes de solos (Jacomine, P. K. T.; Oliveira J. B. e Camargo, 
M. N.; 1992), que constitui num dado adicional para se inferir sobre a susceptibilidade 
potencial de degradação, em maior ou menor graus, caso sejam alteradas as condições 
naturais, sobretudo pela retirada da cobertura vegetal. Posteriormente, somou-se a vegetação 
natural, caracterizada sinteticamente pela fítofísíonomíaecolõgica (Fig.3.4) cuja legenda 
citada a seguir reflete, de modo significativo e interativo, as características climáticas 
regionais (Figuras 3.2 e 3.3). 

a) Áreas florestadas (clima A.11 de Kôppen) 

- Floresta Perenífólia (Ombrófilas Densa e Aberta); 

- Floresta Subcaducifólia (Estacionai Semidecidual); 

- Floresta Caducifólia (Estacional Decidual); 

b) Áreas de transição ecológica (Faixa de transição Am/Aw): 

- Floresta/Cerradão e Cerradão/Floresta; 

- Floresta/Cerrado e Cerrado/Floresta; 
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e) Áreas de cerrados (Clima Aw de Kõppen): 

- Cerradão (Savana Arbórea Densa); 

- Campo - cerrado (Savana Arbórea Aberta com ou sem matas de galeria); 

- Campo Sujo e Campo Limpo (Savana Parque e Savana Gramino Lenhosa, 
com ou sem mata de galeria). 

3ª Etapa - Redação preliminar do trabalho 

Nesta etapa foi feita a descrição geral das paisagens regionais dos ambientes 
naturais e a primeira proposta de legenda preliminar da carta de fragilidade potencial das 
terras da bacia Amazônica em Mato Grosso, na escala 1:1.000.000, conforme as nove folhas 
do RADAI\ffiRASIL. 

4ª - Etapa - Fechamento do estudo correlativo 

1 A Fase- Elaboração da carta de fragilidade potencial, sobre a base cartográfica 
do DCRMAT na escala 1:1.000.000, feita a partir da carta do Brasil ao 
Milionésimo IBGE (1985). Foram ajustadas as unidades de fragilidade potencial 
das folhas do RADAN.IBRASIL e à base cartográfica, cujo controle da rede 
hidrográfica é de maior confiabilidade. A legenda simples e sintética mostra três 
níveis hierárquicos de fragilidade potencial, os quais foram descritos por sub 
bacias e ajustados às mícrorregiões do Estado como: pequena, média e alta por 
ordem crescente de graus de fragilidades potenciais. 

Zª Fase - Quantificação das áreas conforme a legenda final de fragilidade 
potencial das terras por sub-bacias (estabelecidas no início do trabalho, 1ª Fase, 
1 ª Etapa; e redefinidas após o fechamento da legenda final junto à equipe de 
elaboração do estudo). 

3ª Fase - Descrição das sub-bacias segundo a quantificação das áreas nos 
diferentes níveis hierárquicos de graus de :fragilidades potencais das terras. 

4ª - Fase - Redação do relatório e artes finais do trabalho. incluindo a elaboração 
da carta de fragilidade potencial definitiva na escala regional de 1:1.500.000. 

O levantamento compilatório de trabalhos relativos aos estudos dos recursos 
naturais, no Estado de Mato Grosso, foram reunidos e tratados aqui de forma critica e 
sintética, onde se deu maior ênfase aos levantamentos realizados pelo Projeto 
RADAlv.IBRASil., na escala regional de 1:1.000.000. 
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O meio físico mostra as diversidades ambientais, com o objetivo de fornecer 
subsídios que deverão contribuir nas decisões político-administrativas e de gestão de sub 
bacias em Mato Grosso, expondo, em escala regional (1: l. 500. 000), três níveis hierárquicos 
de intensidade da fragilidade potencial das terras, conforme carta em anexo. Esses três níveis 
hierárquicos de fragilidade potencial pequena, média e alta, sintetizam basicamente cinco 
aspectos analisados da paisagem natural considerando os seguintes critérios: 

~· - fitofisionomiaecológica e aspectos climáticos, correlacionados à vegetação 
natural; 

- compartimentação geomorfológica e seus aspectos morfométricos (grau de 
dissecação das formas, tamanho dos interflúvios e altimetria), para 
caracterizar o relevo regional; 

- classes de solos, textura e significado agronômico, para caracterizar os tipos 
de solos no contexto do relevo; 

geologia, para se ter conhecimento da litologia sobre a qual desenvolvem-se 
os solos; e finalmente 

- - regiões que deverão sofrer tratamentos diferenciados e específicos como: 
áreas de proteção dos mananciais ( cabeceiras de rios); áreas que sofrem 
inundações periódicas e ae permanentemente inundadas; e áreas especiais 
(destinadas às Unidades de Conservação e às Reservas Indígenas). 

2.2 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

Em função dos objetivos de estudo, que, dentre outros, é melhor compreender a 
relação entre os recursos hídricos e os eventos que de alguma forma os afetam no Estado, 
foi efetuada uma análise hidrológica mais sintética, sem utilizar métodos estatísticos mais 
complexos na análise das séries de dados de vazão e de chuva. Uma etapa posterior dos 
trabalhos deve contemplar esse tipo de análise, contando com mais recursos técnicos e 
equipe especialmente alocada para a finalidade da proposta. 

Para se proceder à análise física e hidrológica das sub-bacias hidrográficas foram 
utilizados métodos usualmente empregados nesse tipo de avaliação. Buscou-se, a partir do 
levantamento dos dados hidrológicos existentes nos órgãos competentes (DNAEE, 
El\,ffiRAP A, CE11AT, entre outros), avaliar a disponibilidade hídrica no aspecto 
quantitativo, determinando sobretudo a vazão média específica de longo termo. Essa vazão 
permite que sejam localizadas as áreas nas bacias hidrográficas mais sujeitas ao conflito pelo 
uso das águas, dada a escassez natural, rara no Estado de Mato Grosso, ou aquela provocada 
pelo homem, como hoje já ocorre em pontos discretos. - A análise física das bacias também segue os pressupostos usuais da bibliografia 
especializada, sendo que seus parâmetros estão apresentados e descritos no item 3. 
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Quanto aos usos do recurso hídrico, foram utilizados dados disponíveis 
(secundários) obtidos de fontes diversas, principaímente de órgãos públicos estaduais e 
federais. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

O objetivo do levantamento sócio-econômico é determinar de que maneira as 
atividades antrópicas interferem na disponibilidade lúdrica nos seus múltiplos aspectos. Os 
impactos nas águas estaduais provêm de ações que acontecem na superfície das bacias onde 
se localizam os municípios. Por isso foi adotada a divisão política atual do Estado para 
melhor avaliação das atividades poluidoras. 

Nos casos em que a área tenitorial dos municípios se estende por duas ou mais 
bacias, procurou-se definir critérios de enquadramento preferencial, tendo em vista a 
necessidade futura de tomada de decisões entre várias municipalidades referentes à gestão de 
seus recursos hídricos comuns. Para a definição de pertinência à sub-bacia, adotou-se como 
critérios os elementos prioritariamente ligados aos aspectos sócio-ambientai.'>, representados 
por: 

- áreas mais densamente ocupadas, definidas pela localização da sede do 
município; 

- maior uso do solo no espaço agrícola; 

- áreas de maior concentração das nascentes de rios. 

Por outro lado, como elemento de exclusão adotou-se a presença de áreas indígenas 
que representam um fator potencial de preservação ambiental. Nos casos em que todos esses 
elementos não foram suficientes para definir a pertinência do município em determinada 
sub-bacia, optou-se por apresentá-lo nas unidades onde está inserida a maior porcentagem de 
seu território. ·- 

·- 

Ressalte-se que esta proposta de inclusão municipal por sub-bacia é uma primeira 
aproximação, tendo em vista que a natureza deste trabalho leva em consideração 
basicamente os critérios técnicos e sócio-ambientais necessários para delimitação de uma 
base físíca de gerenciamento do recurso hídrico por bacia. Numa etapa posterior, na 
formulação de modalidades institucionais de gestão das águas, com a formação de consórcio, 
por exemplo, deverá ser incluída na delimitação de sub-bacia os critérios de ordem político 
administrativa, tais como histórico do município, integração regional, vias de acesso 
intermunicipais, etc. 

2.4 A V i\LIAÇÃO DA QUALIDADE ECOLÓGICO-SANITÁRIA DAS ÁGUAS 
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Para conhecer as condições ecológicas e sanitárias das águas, isto é, avaliar a 
qualidade dos recursos hídricos, é conveniente que se disponha de uma série suficiente de 
dados físicos, químicos e biológicos ( dados limnolégícos) que possam permitir verificar a 
situação atual, inferir qual era o estado anterior do ecossistema aquático e fazer prospecções 
quanto ao comportamento futuro, incluindo, às vezes) o conhecimento das variações de 
ocorrência sazonal. 

Contudo, no Brasil - e o Estado de Mato Grosso não difere "da regra" - para a 
maioria dos rios. não existem séries temporais extensas de dados. mas apenas registros 
pontuais, e mesmo assim, raros. Muitos aparecem inseridos em relatórios oficiais de 
entidades estatais; outros como parte de Estudos de Impacto Ambiental ou Relatórios de 
Impacto Ambiental gerados em trabalhos de campo muito preliminares e sucintos, obtidos de 
amostragens rápidas ("survcys"), quando de projetos de algum empreendimento; e) 
fínalmente, há dados produzidos para atender pesquisas de mestrado e doutorado nas 
F acuidades e Universidades que, além de serem informações esparsas, não estão publicados 
havendo dificuldades para sua consulta. 

Trabalhar com informações secundárias exige, portanto, a par da experiência, a 
necessidade de muitas vezes se complementar a informação com trabalhos, ainda que 
preliminares, de campo para propiciar uma interpretação mais geral da situação ecológico 
sanitária das bacias hidrográficas em estudo. 

A definição de qualidade da água difere do que se entende por qualidade em outro 
produto qualquer considerado. A água para contemplar várias unlízações (abastecimento, 
dessedentação de animais, recreação, industrial, transporte, etc.) pode até conter um certo 
grau de impurezas variável de acordo com o uso a que se destina. 

- 
Evidentemente para ser potável deve ser protegida contra a presença humana, pelo 

menos de seus excretes, e se não houver essa possibilidade, deve ser tratada; para sustentar a 
vida aquática (fauna e flora), no entanto, poderá eventualmente conter material orgânico 
inclusive: de origem humana, mas cm quantidade compatível com a diluição proporcionada 
pelo curso d'água, - 

- A água, esse recurso ou bem natural à disposição do ser humano, apresenta na 
natureza aspectos peculiares de sabor, odor, cor, turbidez, matéria em suspensão, 
turbulência, velocidade de corrente etc, de tal modo que uma simples observação visual 
permite, muitas vezes, obter indicações para a caracterização preliminar de sua qualidade. 
constituindo material auxiliar valioso em programas que se destinam â avaliação e controle 
de impactos, poluição etc. 

- 
- - - Neste trabalho de caracterização da qualidade ecológico-sanitária das águas dos rios 

das bacias Amazônica e Araguaia/T ocantína e respectivas sub-bacias recorreu-se à 
interpretação e análise de dados físicos, químicos e biológicos obtidos pontualmente por 
grupos de técnicos e pesquisadores vários. Foram também realizadas campanhas expeditas 
de campo com observações do entorno e determinação qualitativa e quantitativa de alguns 
parâmetros físicos, químicos e biológicos indicadores. 

- - - 
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Importante é salientar que sempre é melhor poder se dispor de algwn dado (ainda 
que "grosseiro", isto é, sem previsão quantitativa.) do que, obviamente, ter que 
eventualmente proceder a uma avaliação sem base em qualquer informação, ou apenas em 
estimativas. 

Tem-se consciência de que o ideal seria proceder a estudos e pesquisas 
aprofundadas, mas isto demandaria custos e um óbice maior que é o tempo. No caso de 
Mato Grosso a preservação da qualidade das águas ainda existente, em que pese a já intensa 
ação antrópica, não permite mais que as autoridades constituídas deixem de ter um 
Instrumento técnico que possa embasar as decisões que os diplomas legais outorgam para a 
tarefa de controle ambiental. 
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2.5 PRODUTOS CARTOGRÁFICOS 

Os produtos cartográficos gerados neste trabalho compreendem quatro mapas 
temáticos, em anexo, na escala 1:1.500.000: 

CARTA 1: Rede Hidrográfica do Estado de Mato Grosso - confeccionada. de 
acordo com a base cartográfica em escala 1:250.000 do IBOE. 

CARTA 2: Divisão Hidrográfica do Estado de Mato Grosso, segundo a proposta 
definida neste estudo (Fig.2.1): 

I. BACIA AMAZÔNICA 

I.l. SUB-BACIA GUAPORÉ-M.ADEIRA 

I.1.1. Alto Guaporé 

I.1.2. Extremo Noroeste do Estado/ Aripuanã 

1.2. SUB-BACIA JUROENAí ARINOS 

I. 2.1. Alto Juruena 

I.2.2. Baixo JW1Jena 

I. 2.3. Alto Arinos 

I.2.4. Baixo Arinos 

I.3 .I. Alto Xinau 

I.3.2. Médio Xingu 

II. BACIA ARAGUAINTOCANTINA 

II.1 SUB-BACIA RIO ARAGUAIA 

II. L 1.Alto Rio Araguaia 

Il.1.2.Médio Rio Araguaia 

II.1.3.Baixo Rio Araguaia 

Il.2.SUB-BACIA RIO DAS MORTES 

Il.2.1.Alto Rio das Mortes 
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ID. BACIA PLATINA 

nt l.SUB-BACIA ALTO PARAGUAI 

m.1.1.Alto Paraguai Superior 

III.1.2.Alto Paraguai Médio 

m.1.3.Alto Paraguai Inferior 

ill.2.SUB-BACIA CUIABÁ 

Ill.2.1. Alto Cuiabá 
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m.2.2.Médio Cuiabá 

ill.3.SUB-BACIA SÃO LOURENÇO/RIO VERMELHO 

III.3.1.Alto São Lourenço 

m.3.2.Rio vennelho 

ill.4.SUB-BACIA EXTREMO SUL DOESTADO 

ill.4.1.Rio Correntes 

ill.4.2:Alto Taquari 

ill.S.S'UB-BACIA DO PANTANAL 
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CARTA 3: Usos Preponderantes das Águas no Estado de Mato Grosso - inclui 
informações levantadas nos órgãos governamentais, inspeções a campo e 
interpretação de imagens de satélite, de acordo com a seguinte legenda: 

Captação superficial e subterrânea (baseada nos dados da SANEMAT, 199S) 

Hidrelétricas implantadas e projetadas ( dados compilados da CEMA T e 
DNAEE~ 1995) 

- Rios navegáveis ( dados obtidos na Agência da Capitania dos Portos dos 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 1995) 

- Pesca (informações pessoais coletadas nos locais visitados) 

Piscicultura (informações da EivlP AER, 1992/93) 

Recreação e lazer ( Guia Quatro Rodas e informações pessoais, 1994) 

- Garimpo (com base em imagens do satélite LANDSAT V - IM., 1993) 

- Aplicação intensiva de agrotóxicos ( de acordo com áreas de cultivo extensivo 
de soja e informações pessoais, 1995) 

CARTA 4: Fragilidade Potencial das Terras - confeccionada segundo a 
metodologia descrita no item 2.1. 

CARTA 5: Localização dos Pontos de Amostragem de Qualidade das Águas 
(item 5) 
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- 
3. A RIQUEZA. HÍDRICA DO ESTADO DE :MATO GROSSO 

- 
Em Mato Grosso, a Província Serrana, o Planalto dos Pareeis e o Planalto dos 

Guimarães, funcionam como grandes divisores de águas entre a Bacia Amazônica e a Bacia 
Platina. Regionalmente, separam as águas das sub-bacias do Juruena - Teles Pires, Xíngu, 
Aripuanã e Araguaia das águas da Bacia do Alto - Paraguai (Figura 3.1). Assim, o Estado 
fica, por um lado, extremamente privilegiado por ter as nascentes dos rios em seus limites 
geográficos; e por outro, assume uma grande responsabilidade pelo controle dos mananciais 
e da manutenção da boa. qualidade das águas, exportadas para outras regiões. 

O Planaito dos Pareeis representa uma faixa de transição entre as características 
regionais da Amazônia e do Centro Oeste. Essa faixa transícíonal (entre os paralelos 12º30'S 
e 14º00'8), basicamente compreende as áreas do Planalto Dissecado dos Pareeis, que separa: 
a parte setentrional relacionada com a área equatorial úmida florestada - região florística 
Amazônica, onde as chuvas são abundantes e bem distribuídas o ano todo, temperaturas 
altas e mais regulares; da parte meridional, que compreende as áreas de cerrado • região 
florística do Brasil Central com temperaturas mais altas. e menor precipitação, cujo clima 
apresenta períodos bem definidos durante o ano: uma estação chuvosa e outra seca 
coincidente com o inverno (Fig.3.2 e 3.3). 

Os limites entre a região florística Amazônica (Floresta Ombrófila Densa e Floresta 
Ornbrófila Aberta) e a região fíorística do Brasil Central (Cerrados. Floresta Estacional 
Semidecídua e Decídua) são interpenetrantes e suas fisionomias ecológicas (Fig.3.4) variam 
conforme a gênese e características dos solos, dos relevos e das lítologías. Por exemplo: nos 
vaies dos rios Atinas e Xingu, o encaixamento desses rios é incipiente, formando margens 
um pouco acima do nível d'égua; a drenagem é mais extensa e rica, percorrendo colinas de 
topos mais convexos, e as condições de umidade dos solos são maiores, o que permite a 
floresta penetrar em direção ao sul da região. Já nos rios Juruena e Teles Pires, o alto curso é 
encaixado, a drenagem é de menor amplitude, as condições de umidade das margens, 
causadas por interflúvios tabulares são menores, promovendo o avanço do cerrado para o 
norte da região (Folha SD 21, Vol.26, Radambrasil, 1982) (Fig.3.4). 

- 

Evidentemente a maior parte dos sistemas naturais· regionais já sofreu alterações ou 
sua paisagem natural foi completamente modificada pelas ações antrópicas, ou então 
encontra-se comprometida com o uso e ocupação do solo, segundo as atividades econômicas 
e tendências vocatívas de cada região do Estado. Mas, de maneira geral, as mudanças no 
regime hídrico começam no momento em que se desmata uma área. Independentemente das 
ceracterísticae da cobertura vegetal, o desmatamento acelera intensamente a quantidade, a 
forma e a velocidade da chegada das águas pluviais ao solo, promovendo gradativamente ou 
abruptamente ( segundo as características de cada área) a perda de estrutura dos materiais 
superficiais, diminuindo a capacidade de infiltração da água no solo e aumentando a 
torrencialidade do escoamento superficial e, logicamente, alterando o regime hídrico. 

-· 
- 

Pode-se avaliar as diferentes magnítudes dos impactos ambientais provocados pelo 
desmatamento segundo a complexidade de cada sistema natural. Daí, a importância de se 
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compreender as paisagens regionais e suas características funcionais, pois na medida em que 
se arrifícializam os sistemas naturais, aumenta a necessidade de compreensão da estrutura 
tisica das áreas que potencialmente são mais sensíveis ao uso e ocupação pelo homem. 
Assim, toma-se necessário compreender a dinâmica das águas no Estado do Mato Grosso. 

De uma maneira geral, o ciclo hidrológico, que descreve o movimento e a presença 
da água na natureza, divide-se em duas grandes partes: a situada na superfície terrestre e a 
que se situa na atmosfera. A interface entre ambas se faz, de um lado pela evapotranspiração 
e, de outro, pela precipitação, expressa sobretudo pelas chuvas. 

Na superfície terrestre, a água precipitada sobre o solo em parte se infiltra, 
formando os aquíferos freáticos - que perenizam os cursos de água - e os profundos; a outra 
parte das águas precipitadas alimenta diretamente os rios pelo escoamento superficial direto . 
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A passagem da água para a atmosfera se faz por meio da energia fornecida pelo sol, 
de maneira que quanto maior for sua intensidade, maior será o nível de evaporação de água 
As regiões equatoriais são mais quentes porque recebem maior radiação solar diária, a qual 
diminui à medida que aumenta a latitude. dando lugar a regiões cada vez mais frias. A 
diferença de temperatura entre as regiões de alta e baixa latitude é o principal condicionante 
do clima terrestre, ocasionando os grandes movimentos de massas de ar na troposfera e 
estabelecendo o equilíbrio térmico da atmosfera terrestre . 

- 

Para o Estado de Mato Grosso, as latitudes variam entre 8 e 18º S, de maneira que 
o domínio climático, de acordo com Nimer (FIBGE, 1979) é classificado como: Tropical 
Monçóico (Am) - entre as latitudes 8 e 12º aproximadamente, exceto para a Bacia do Rio 
Araguaia; Tropical de Cerrado (Aw)- para latitudes superiores a 12° e também para a Bacia 
do Rio Araguaia. A região das nascentes do Rio Arinos é classificada como Tropical de 
Cerrado com Primavera Quente (Awgí). Entre as latitudes 14 e 18º S, o clima é lido como 
quente semi-úmido (tropical), ocorrendo nitidamente de três a quatro meses de estiagem. A 
região do Pantanal e seus arredores são classificados conforme Kõpen, como tropical de 
Pantanal (Awg). A região das nascentes dos rios São Lourenço e Vermelho é classificada 
como tropical de altitude ( Awb) e finalmente, a das nascentes dos rios Itiquíra e Correntes, 
como tropical com verão chuvoso (Cwa). 

A variação da radiação solar diária média ao longo do ano para as latitudes 
mencionadas, supondo uma superfície horizontal no topo da atmosfera, está expressa no 
Quadro 3.1 (Tubelis), Os valores da radiação mostram que, de fato, esta diminui à medida 
que aumenta a latitude sul. 

QUADR03.l 

VARIAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR DIÁRIA MÉDIA AO LONGO DO ANO 

(cal/cm2.dia) 

sº s 872,2 
10º S 867,8 
12º S 862,3 
14° S 856,1 
16º S 849,0 
18° S 840,7 

O Quadro 3.2 (PCBAP, 1974) traz a radiação solar diária (média mensal e anual) 
observada na superfície terrestre no Posto Fazenda São João (latitude 16°57'S em pleno 
Pantanal) para os anos de 1971 e 1972. A média anual registrada no solo é 438,j ca1/cmz.dia 
enquanto a estimada para o topo da atmosfera é cerca de 485 caí/cmê.dia, A diferença deve 
se ao espalhamento atmosférico e às nuvens. A radiação solar média da região do Pantanal 
esta em tomo de 460 cal/ cm-. dia. 
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Quadro 3.2 

~TJIAÇÁO SOLAR DIÁRIA :MÉDIA AO LONGO DO ANO NO SOLO POSTO 
FAZENDA SÃ.O JOÁO (cal/cm1.dia) 

·- 

/. · · ... mês\nno . 1 : ........ :::: :""'1971·::::·:::: .. ::·>.:·(>>=< .::=:i97i::. :::>= .. :::> 
janeiro l 476 493 

1 fevereiro 1 449 402 
marco 441 513 ,- 
abril 419 481 
maio 339 419 '. • 340 388 JUIUlO 1 

julho 338 401 
azosto 435 400 
setembro 445 421 
outubro 498 478 
novembro 510 452 
dezembro 498 522 

Média Anual 431 446 

- A proximidade do equador também acarreta um número de horas de brilho solar 
cada vez mais regular. O parâmetro utilizado é o número possível de horas de brilho de sol 
no 15º dia do mês considerado. Caso se adote a média dos meses ao longo de um ano, o 
valor médio para as latitudes consideradas é absolutamente igual: 12,11 horas. Contudo, a 
variação desse número possível de horas, parametrizado pelo desvio padrão, expressa 
adequadamente o fenômeno, conforme observa-se no Quadro 3.3 (Tubelis, 1988). Esse 
mostra que à medida que aumenta a latitude, maiores são os dia.') no verão e menores no 
mvemo, 

- A consideração conjunta desses dois fenômenos permite uma compreensão mais 
consistente do clima regional. No Brasil predomina o movimento de massas de ar frio de alta 
pressão, provenientes das latitudes mais superiores. O movimento enquadra-se dentro do 
princípio de tendência ao estabelecimento de equilíbrio térmico da troposfera. 

As massas de ar frio (anticiclone polar e frente polar) atingem Mato Grosso com 
orientação NW-SE (Fig.3.5), provocando na sua passagem chuvas frontais e pré-frontais em 
toda a região, durante o período que varia de 1 a 3 dias (FIBGE, 1977). 

Após a passagem da frente fria, a região fica sob a ação da massa fria, 
permanecendo céu limpo, com pouca umidade e forte declínio da temperatura. fenômenos 
que ocorrem durante, geralmente, 2 dias. Posteriormente, retomam à região os ventos 
estáveis e relativamente quentes do anticiclone subtropical, com ventos geralmente de NE e 
E. Este último anticiclone é o principal responsável pelo tempo estável na. maior parte do 
ano, caraotcrízando o clima regional. - 
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.•.. QUADR03.3 

V ARIAÇÁO DO NÚMERO POSSÍVEL DE HORAS DE BRILHO 

·._,. 
NO 150 DIA AO LONGO DO ANO (hora) 

go S 0,35 

10º S 0,42 

12º S 0,51 
140 s 0,59 
16º S 0,68 
18° S 0,78 

- Durante o semestre primavera-verão, as temperaturas se mantêm quase que 
permanentemente elevadas, principalmente na primavera, quando ainda não teve início a 
estação chuvosa. O mês mais quente (setembro ou outubro) assinala média de 26º a 28ºC 
ao norte do Estado (8º a 12ºS); 24º a 26ºC, mais ao sul nas superfícíes baixas (12º a 
16ºS); e inferior a 24ºC nas chapadas. Nesses meses, a média das máximas varia entre 32º 
e 36ºC. Por outro lado, após a passagem das massas de ar polar, no mês mais frio, 
geralmente julho, a média das mínimas térmicas varia de 140 a 16ºC ao norte e de 100 a 
12º ou 14°C, mais ao sul (FIBGE, 1977). A temperatura média na região da Bacia Platina 
varia entre 20 e 28° C (PCB.AP) nas terras baixas que constituem a região pantaneira do 
Estado. 

- 
- 
·- 

- 

O reconhecimento do quadro climático demonstra a origem do aporte de água para 
a região em estudo. Nota-se que as massas de ar polar, ocasionando céu limpo e ar seco, são 
precedidas pelas "frentes frias" e contêm vapor de água de origem continental e mesmo 
marítima, fornecendo um certo suprimento que se transforma em chuva. Dependendo do 
seu porte. podem chegar até latitudes mais inferiores, como mostra o registro das 
temperaturas mínimas regionais abaixo mencionada e as figuras do Anexo 1 (Fotos do 
Satélite Meteosat, 1994). Nessas últimas, é possível acompanhar a passagem das fortes 
massas de ar polar nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho e 8, 9, 10, 11 e 12 de julho de 1994, 
onde seus efeitos alcançaram aproximadamente a latitude de lOºS. Na a primeira invasão, 
dia 25, ainda predominava o anticiclone subtropical e suas perturbações atmosféricas de 
origem convectíva; no dia 26, nota-se a presença da frente fria, antecedente ao anticiclone 
polar, com provável ocorrência de chuva em toda a região afetada. Nesse período, as 
temperaturas mínima e máxima em Cuiabá, atingiram 21 o e 28ºC, respectivamente. 

No dia 27/6, com a chegada da massa de ar frio, posterior à frente úmida, as 
temperaturas mínima e máxima em Cuiabá chegaram respectivamente a 10° e 20°c. A 
partir desse dia, começa a esquentar, criando condições para o retomo do anticiclone 
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- subtropical, que predomina a. maior parte do ano; assim, no dia 28, as temperaturas mínima 
e máxima em Cuiabá foram de 8° e 26ºC. 

No segundo evento, com inicio cm 817 /94 ainda predominava o anticiclone 
subtropical ( em Cuiabá, temperaturas mínima e máxima 220 e 31 ºC); no dia 9 há a invasão 
da frente fria, trazendo chuva à região (em Cuiabá, temperaturas mínima e máxima 15º e 
26ºC); no dia 1 O, transição da frente fria para a massa de ar polar sequente ( em Cuiabá, 
temperaturas mínima e máxima 12º e 17ºC); no dia 11: presença da massa de ar polar, com 
céu límpido e ar seco (temperaturas mínima e máxima em Cuiabá, 50 e 19ºC); no dia 12, 
massa de ar fria e seca ( 40 e 12ºC em Cuiabá); finalmente no dia 13, aquecimento 
(temperaturas mínima e máxima em Cuiabá, 14° e 32ºC). 

- 
Embora haja invasão de massas de ar polar e respectivo aporte de vapor de água de 

origem continental e marítima, o fenômeno não é constante ao longo do ano (FIBGE, 1977). 
A frequência aumenta progressivamente a partir de abril e atinge o máximo no rigor do 
inverno de julho, dímínuíndo até outubro, quando são observadas as últimas invasões 
notáveis. Em Cuiabá registram-se em média 2,9 invasões anuais; porém, em determinados 
anos não há qualquer invasão enquanto que em outros essas são superiores a 5. 

·- 
·- - Portanto, para a região situada entre os paralelos 8° e aproximadamente 18° S, 

predomina o anticiclone subtropical, e suas eventuais precipitações convectivas, ocorrendo 
invasões do anticiclone polar, com chuvas frontais ocasionadas pela massa úmida que a 
precede. - - ·.._., Para as chuvas frontais! como visto, a. origem do vapor de água é continental e 
mesmo marítima. Contudo, para as chuvas convectívas, a origem do vapor de água é local 
ou de regiões contíguas. Dessa forma, 9 vapor presente na atmosfera deve-se à evaporação 
nessas áreas, seja esta proveniente do solo, seja dos corpos de água superficiais e, 
principalmente, da vegetação, Além desses aportes, a invasão no verão de massas de ar 
quente e úmido de origem equatorial também contribuem com vapor de água que, após 
vários fenômenos atmosféricos, se transformam em chuva . 

...•.. 

- 
A determinação da evapotranspiração real de longo periodo pode ser feita com 

base nos registros dos postos climatológicos da região (Anexo 2). Estudos efetuados pelo 
Departamento Nacional de Águas e Energia. Elétrica (DNAEE, 1992), apontam uma 
evapotranspiração de 1250 mm/ano para a Bacia Amazônica. - 

- 
A taxa elevada de evapotranspiração mostra a importância dessa parcela do ciclo 

hidrológico no aporte de vapor de água para a atmosfera e, consequentemente, no regime de 
chuvas. De acordo com diversos estudos, a evapotranspiração real corresponde a 50% do 
total anual precipitado. Pesquisas recentes realizadas por Salati, 198S, revelaram que 
aproximadamente metade da chuva caída na Amazônia retoma diretamente à atmosfera 
onde novamente se condensa e volta a cair. - 

, - Diferenças mais acentuadas no total anual de precipitação, que porventura 
ocorreriam, são atenuadas por esse fenômeno, sendo "evitadas secas mais longas e agudas", 
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conforme afirma. Salati. Essas secas seriam mais intensas se decorressem apenas da situação 
macroclimática, como os movimentos de massas de ar já descritos. 

Portanto, existe uma retroalimentação altamente significativa pela presença da 
floresta Amazônica, "a qual não sobreviveria a uma interrupção mais longa. das chuvas, 
influenciando ela própria o clima pluvial da Amazônia", conforme ressalta Sioli, 1991 . 

Assim, a atmosfera sobre a Amazônia contém imensas quantidades de vapor de 
água, o qual provém, conf onne os estudos mencionados, 50% do oceano Atlântico, 
compensando o volume descarregado superficialmente pelo Rio Amazonas, e entra na região 
com os ventos alísios, durante todo o ano, e 50% da evapotranspiração local. Sioli, 1991. 
apresenta um esquema geral, aqui reproduzido na figura 3.6, visando ilustrar a formação de 
chuva na Amazônia a partir de duas fontes de água: o oceano Atlântico e a floresta. 
Definindo células por intervalos de longitude (cada variação de 3° graus corresponde a uma 
célula), é possível verificar como ocorre o aporte de vapor de água proveniente do oceano na 
região, 

Estudo mais detalha.do sobre o balanço hídrico em pequenas bacias recobertas por 
floresta densa (Franken, 1984) mostrou que a vazão efluente pelo exutório corresponde a 
apenas 25% da precipitação; a interceptação das chuvas pela vegetação, da ordem de 25o/o, e 
a transpiração 50%. Assim, a evapotranspiração pode chegar a 75% do total precipitado. 

Todas essas observações demonstram a existência na Amazônia de uma íntima 
relação entre a. vegetação e o clima que pode ser caracterizada como um estado de equilíbrio 
dinâmico. o papel da floresta na manutenção do equilíbrio é especialmente importante pois, 
pela evapotranspiração, a floresta age no sentido de reciclar o vapor de água e aumentar seu 
tempo de permanência na região (Programa do Tópico Úmido, 1990); quanto mais água está 
disponível, mais se desenvolve a vegetação, até ser a-do um estado de equilíbrio 
estacionário. Conforme Salati , 1985, "se a floresta é destruída, rompe-se esse equilíbrio e o 
sistema reverterá a seu estado inicial, caracterizado por precipitações anuais menores, 
alterando o clima 11 • 
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O conjunto de inf ormações disponíveis pode ser resumido, no que tange aos 
ecossistemas amazônicos, numa conclusão básica (Programa do Trópico Úmido, 1990): '' na 
Amazônia, dependem da floresta a fertilidade do solo e suas características físico-químicas, o 
balanço de energia global e local, o balanço lúdrico e consequentemente o clima. Da mesma 
forma. dependem ainda da floresta o equilíbrio da fauna aquática e terrestre e, a esses 
relacionado, o comportamento social dos índios e caboclos". 

Conclui-se: portanto, que na região de mata, esta corresponde a 50% do total de 
vapor de água presente na atmosfera, que ocasiona as chuvas, sendo o restante fornecido 
pelo oceano, transportado pelos ventos alísios. Essa característica é de primordial 
importância para os recursos hídricos regionais, pois preservar a mata significa manter a 
água dentro da disponibilidade atuai. Os estudos do DNAEE (1992), com base em postos 
meteorológicos; apontam para a Bacia do Paraná uma evapotranspíração real média de 
989 mm/ano, que corresponde a cerca de 65% do total precipitado, por volta de 
1600 mm/ano ao norte da Bacia Platina. Tais resultados, indicam que grande parte do total 
anual precipitado retorna à atmosfera . 

O relatório do PCBAP (1974) estima uma evaporação média anual, avaliada pelo 
evaporimetro de Pichê, entre 800 e 1.400 mm, para uma precipitação média anual entre 800 
e 1.400 mm nas baixadas e entre 1.400 e 1.700 mm ao norte, nas regiões topograficamente 
mais elevadas, de f orma que as variações na porcentagem total decorrem de fatores ligados 
ao relevo local. 

Analisando pelo aspecto da evapotranspiração, também na Bacia platina há uma 
correlação entre a vegetação e o clima, embora não seja tão forte quanto na Amazônia . 

Note-se que essa propriedade toma a região diferente de outras no Brasil. Por 
exemplo, no Sudeste, embora tenha ocorrido um forte desmatamento - em São Paulo restam 
aproximadamente 5% da vegetação original • não houve mudança significativa no aporte 
atmosférico do vapor de água e no macroclima, pois as invasões dos anticiclones polares não 
foram alteradas. As mudanças ocorrem mais em escala de microclima - São Paulo já não é 
mais a terra da garoa. Contudo. com o fenômeno da evapotranspiração na Amazônia, 
mencionado inclusive por outros autores (Programa do Trópico Úmido, 1990 e Morgan, 
1990), resta uma indagação muito importante sobre qual será o efeito de um desmatamento 
intenso no regime de chuvas. 

Para a região da Bacia Platina não podem ser feitas previsões confiáveis, tomando 
como referência as ocorrências em outros locais como São Paulo; porém, é razoável admitir 
uma eventual diminuição da imensa riqueza hídrica da bacia em questão . 

Além da floresta tropical, o relevo e o clima constituem fatores condicionantes do 
total evapotranspirado, como é evidenciado também pela Carta de Isoietas Médias Anuais de 
Longo Período do Brasil. A elaboração dessa Carta pelo DNAEE (1992) baseou-se nos 
postos pluviométricos brasileiros constantes no Anexo . 

Para efeito de ilustração, cálculos do DNAEE mostram os seguintes totais anuais 
precipitados por bacia: Amazônica, 2.220 mm/ano; do Paraná, 1.385 mm/ano e do São 
Francisco, 916 mm/ano. De acordo com a figura 3.3, é notório que à medida que diminui a 
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latitude, encaminhando-se para o norte, aumenta o total anual precipitado, de acordo com o 
adensamento da cobertura vegetal. Assim, considerando a região do cerrado mais ao sul, 
latitude lSºS, e de transição mais acima, nos, o total está entre 1.500 e 1.900 mm/ano 
respectivamente; para a. faixa de transição e áreas acima na própria mata, com latitude entre 
8°S e 13°8, nota-se um aumento desse total, respectivamente 2.200 e 1.800 mm/ano . 

É possível notar também um aumento de precipitações no sentido oeste-noroeste da 
Amazônia, sob influência dos ventos alísios, predominantes de foste, em combinação com o 
efeito da elevada taxa de reciclagem da água da chuva, em função da alta taxa capacidade de 
evaporação que a floresta possui. Esses dados são também confirmados pelas isoíetas anuais 
calculadas por Nimcr, 1971, e apresentadas pelo FIBGE, 1977. 

Quanto ao cerrado, além da invasão mais ou menos frequente das massas de ar 
polar, dependendo do ano, a precipitação deve-se sobretudo a chuvas convectivas, de caráter 
local. Tais precipitações são de caráter mais aleatório em termos espaciais e por isso 
implicam um total anual precipitado inferior . 

Para a bacia Platina, na porção situada no Estado, os maiores totais anuais 
precipitados encontram-se ao norte, em função do relevo mais elevado e da invasão da 
massa de ar quente e úmido . 

No Estado do Mato Grosso, o trimestre mais chuvoso corresponde a dezembro, 
janeiro e fevereiro; o menos chuvoso, a junho, juJho e agosto. Em consonância, a 
nebulosidade máxima ocorre em janeiro e fevereiro e a mínima no mês de agosto (Tubelis, 
1988 e FIBGE, 1977) . 

Verificada a variação geográfica da precipitação e sua origem, resta agora estudá-la 
quando chega à superfície. Isso implica a necessidade de descrever os fenômenos que 
ocorrem no solo quando este recebe água. Para a região Amazônica já foi colocado que 
somente 25% do que precipita escoa superficialmente sendo descarregado através do 
exutório de uma bacia. Contudo, no cerrado a situação é diferente. Para entender essas 
relações, é preciso resumidamente apresentar algumas características regionais, como a 
história geológica . 

No terciário, os Andes começaram a soerguer-se, passando a nova cadeia de 
montanhas a bloquear o escoamento do sistema fluvial para o oceano Pacífico. As massas 
liquidas ficaram mais ou menos represadas e toda a depressão Amazônica transformou-se 
numa paisagem "aquosa", isto é, num sistema aparentemente pouco estável de rios e lagos, 
ocorrendo a partir de então a colmatação de toda a baixada Amazônica com sedimentos de 
água doce, que atingem até 300m de espessura (Sioli, 1991). Contudo, as águas acabaram 
fluindo pnra leste, formando a atual rede hídrica que passou a desaguar no Atlântico. O solo 
sedimentar da paisagem anterior, gerado na água, ficou a seco constituindo o Maciço 
Matogrossense, o qual foi sendo recoberto com a vegetação precursora da atual floresta. Os 
rios encaixam nesse substrato macio seus leitos e vales, em parte extremamente largos, 
muitas vezes já preenchidos de novo com seus próprios aluviões recentes ou em processo de 
assoreamento . 
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Assim, os rios de Mato Grosso pertencentes à Bacia Amazónica distendem-se 
suavemente sobre as superfícies pouco inclinadas do Maciço Matogrossense, Apresentam-se 
algumas vezes sulcados por cachoeiras e corredeiras, que ocorrem quando seus leitos 
alcançam a faixa de contato entre os terrenos sedimentares mencionados e as rochas do 
embasamento cristalino. 

Mais ao norte, onde o embasamento aparece exposto, as cachoeiras e corredeiras se 
sucedem à medida que estas cortam os grandes lineamentos estruturais do cristalino, 
orientados segundo as direções e SE-NO, ou ainda de outros acidentes estruturais (FIBGE, 
1977). Essas cachoeiras inviabilizaram a navegação mais significativa nos rios Juruena e 
Teles Pires, de forma que esta atividade foi mais favorecida nos rios Guaporé e Araguaia. 

A Bacia Platina e, notadamente, a região de terras baixas que constitui o Pantanal 
tiveram uma formação diferente. No período quaternário, durante o soerguimento dos 
Andes; houve o rebaixamento de uma área extensa que foi sendo paulatinamente preenchida 
por um processo aluvionar, atráves dos sedimentos transportados das cabeceiras para jusante 
pelos rios. Ao encontrar essa área rebaixada e plana, com altitudes inferiores a 200 m, os 
cursos de água não dispõem de energia suficiente para continuar o transporte da partículas, 
ocorrendo a sedimentação (Petri e Fúlfaro, 1988~ Azevedo, 1977). Os obstáculos à 
navegação na área diferem da Bacia. Amazônica, devido à pequena profundidade, 
mobilidade dos leitos em função dos meandros que são abandonados ou formados, entre 
outros aspectos. 

Essa primeira abordagem do solo tem o intuito de explicar pela sua origem as 
consequências da ação da água precipitada, seja se infiltrando ou escoando superfícíalmenre, 
alimentando os aqüíf eros subterrâneo e freático, conseqüentemente perenizando os cursos de 
água. O solo, quanto à presença. da água, é entendido como uma matriz porosa, através da 
qual se dá a percolação, avaliada pela permeabilidade, e o armazenamento da água infiltrada. 

A5 condições de formação da região cm estudo, rebaixamento e sedimentação de 
material erodido das cabeceiras da bacia, condicionam um pacote de solo aluvionar, 
composto por material mais grosseiro, como as areias e mesmo silte e, em menor proporção, 
argila (PCBi\P, 1974). Consequentemente, há condições favorãveís à percolação e mesmo à 
presença da água no solo, formando os aqüíferos livre e subterrâneo, mananciais potenciais 
para fins de abastecimento, como se verifica em vários municípios por todo o Estado e, em 
menor intensidade, na região pantaneira, Nessa área, a água subterrânea é encontrada 
mesmo no embasamento, mostrando a notável disponibilidade subterrânea (PCBAP, op. 
cit.), 

No cerrado, vegetação dominente nas cabeceiras da Bacia Platina, o aquifero 
freático apresenta flutuação em função dainfihação. - Estudos efetuados por Schubart e Rawitscher ( 1951) mostram que as águas 
precipitadas demoram de 4 a 5 meses para atingirem o lençol subterrâneo. Em consequência. 
o maior volume do lençol ocorre frequentemente ao final ou depois da estação chuvosa, 
sendo justamente em pleno período de chuva que se verifica a maior baixa do nível nos 
poços. 
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- 
O escoamento superficial constitui importante fator na morfodinâmica externa das 

áreas recobertas pelos cerrados: o escoamento superficial difuso, na estação chuvosa 
(FIBGE, 1977). favorece o transporte de materiais mais rochosos, além de outros liberados 
pela desagregação mecânica e pela decomposição química, mesmo em regiões de declives 
muito suaves; o escoamento fluvial, formado pela concentração das águas do escoamento 
difuso, é responsável pelo entalhe e pela dissecação das superfícies aplainadas; o escoamento 
subsuperfícial possibilita a líxiviação, o transporte e a concentração de materiais solúveis e, 
portanto, a formação de crostas por oscilação do aquífero freático. 

Note-se. pelo exposto que a ãgua não é fator limitante para a manutenção do 
cerrado. Segundo estudiosos como Ferri, (1963), 110 cerrado constitui um clima edáfico, 
sendo, antes: vinculado a condições pertinentes ao solo e não cerceado por indisponibilidade: 
de água", Mesmo na estação seca, esse solo contém bastante água armazenada do periodo 
das chuvas, e muitos vegetais são adaptados a essa condição estendendo suas raízes em até 
18 metros de profundidade. Conforme afirma Ferri em outro estudo, (1980), a água 
existente seria bastante para suprir até as demandas de uma vegetação mais densa e alta. 

outros autores, citados também por Ferri, (1980), admitem que a distribuição dos 
cerrados, dentro de sua área fitogeográfica, está relacionada, aparentemente, mais ao solo do 
que a outro fator ecológico, pois as suas plantas parecem tolerar baixos valores de cálcio, de 
pH e deficiências em numerosos componentes químicos, impeditivos do crescimento de 
elementos arbóreos florestais. Além desses fatores, Goodland (1971) revelou que; nos solos 
de cerrados há, em geral, excesso de alumínio, tóxico para a vegetação, o que pode 
desempenhar importante papel na sua ecologia. Portanto, essas últimas características 
diferenciam a vegetação do cerrado daquelas onde há mata mais densa, como a Amazônica. 

Na região de terras baixas, o volume anual infiltrado bem como o escoado 
superficialmente é muito pequeno. A maior parcela correspondente â evapotranspiração que 
chega a ser várias vezes maior que as deinfiltação e escoamento superficial (PCBAP E 
DNAEE-, op. cít.), Isso é possível somente para uma região como a Pantaneira, porque sua 
baixíssima declividade não possibilita o escoamento rápido das águas, as quais ficam 
acumuladas na superfície e sujeita à radiação solar, sofrendo forte evaporação. 

Finalmente, para encerrar a análise sobre a presença e movimento da água na 
região, condicionando e sendo condicionada pela vegetação e relevo, cabe descrever algo 
sobre o regime dos rios em função das condições climáticas. A maior parte dos rios da região 
Centro-Oeste apresenta regime tropical austral, conforme definição de Pardé, 1958. Nesse 
regime, o período das enchentes ocorre no verão e o das vazantes, no inverno. 

A inflexão máxima da variação de vazões ao longo do ano se dá em fevereiro, 
coincidindo com a época de maior pluviosidade, embora as vezes apresente um certo 
retardo, ocorrendo em março; e a mínima, na segunda metade do inverno, época de menor 
pluvisíodade. Dessa forma, os rios chegam a apresentar uma média das vazões da época das 
cheias até dez vezes superior à média das vazões da época das vazantes. 

3.1 Características Mono-estruturais do Estado 

- 42 



As características morfo-estruturaís de uma bacia hidrográfica correspondem aos 
aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos, que permitem a compreensão da forma 
pela qual a água escoa sobre e através do solo. 

3 .1.1 Geologia 

A análise da geologia regional deve ser precedida de uma definição sobre os termos 
bacia sedimentar e bacia hidrográfioa. Bacia sedimentar corresponde a uma sobreposição 
de pacotes de rochas sedimentares e/ou vulcano-sedimentares, jacente numa antiga 
depressão topográfica. A origem de uma bacia sedimentar está, normalmente, associada a 
movimentos tectônicos que deformam a superfície da Terra, formando a depressão onde são 
depositados os sedimentos, constituindo, portanto, áreas instáveis durante a sua formação e 
evolução. 

- Bacia hidrográfica é uma depressão natural do terreno, onde a água de chuva é 
captada e escoada, convergindo para um único ponto de saída, denominado exutório. Note 
se que em toda bacia hidrográfica ocorrem fenômenos de erosão superficial ( das vertentes 
dos divisores de água), transporte do material erodido e deposição, formando as camadas das 
futuras rochas sedimentares. Desse modo, a bacia sedimentar é, na verdade, uma antiga 
bacia hidrográfica, já evoluída e estabilizada total ou parcialmente. 

No caso da Amazônia, tem-se que a bacia sedimentar corresponde apenas a uma 
faixa relativamente estreita (±200 Km de largura, de ambos os lados do Rio Amazonas), 
quando comparada à área da atual bacia hidrográfica. Deste modo, na área em estudo, 
apesar de parcialmente dentro dos limites da Bacia Amazônica, as rochas sedimentares 
existentes foram depositadas em ambientes bastante diversos daquele existente hoje na 
região. 

- 
Em contrapartida ao conceito de bacia sedimentar (instável, subsidente), tem-se o 

conceito de cráton (ou plataforma), que pode ser considerado como uma grande área estável 
à margem da bacia, e que fornece material para a mesma. A Bacia Amazônica é considerada 
uma bacia tntracratôntaa, pois situa-se sobre uma grande área estável denominada 
"Plataforma Amazônica", que se estende desde os limites da Bacia do Paraná até a região 
das Guianas, e corresponde ao embasamento cristalino da bacia. 

O mapa geológico da área em questão mostra, na sua porção sudoeste, bem como 
donúnando amplamente a porção centro-norte e norte, rochas ígneas e metamórficas do 
embasamento cristalino (granitos e gnaisses), denominado "Complexo Xingu", cuja idade 
situa-se ao redor de 1,8 bilhões de anos (Paleoproterozóico). As rochas ígneas aí formadas 
passaram por modificações físicas e químicas devido a grandes pressões e temperaturas 
originadas p01· eventos de movimentação da crosta da Terra (metamorfismo), gerando as 
denominadas "rochas metamórficas". 
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Na porção centro-leste da. área, encontram-se rochas ígneas extrusivas (vulcânicas) 
ácidas (ricas em quartzo), associadas a rochas sedimentares, cuja granulometria varia desde 
conglomerados (sedimentos que apresentam na sua composição seixos de dimensões 
variadas) até sedimentos bastante finos como siltes e folhelhos. 

Essa unidade foi definida por Santos et a1ii (1974) como Formação biri. 
pertencente ao Grupo Uatumã, tendo sido, em 1977, elevada à categoria. de subgrupo, por 
Pessoa et a1ii (segundo o Léxico Estratigráfico do Brasil, DNPM. 1984). É aceita para o 
Subgrupo Iriri a idade de ±1,6 bilhões de anos, que corresponde à base do Pré-Cambriano 
Superior (límíte entre o Paleoproterozóico e o Mesoproterozóíco), 

Intercalada na porção norte do Complexo Xingu, tem-se, ainda, uma unidade 
litológica composta por sedimentos de baixo grau metamórfico e arenitos bem selecionados, 
denominada de Grupo Beneficente, datada do Pré-Cambriano Superior ( cerca de 1, 5 bilhões 
de anos, correspondente ao mesoproterozóíco). 

- 
Na porção central da área existem ainda, encaixados no Complexo Xingu, arenitos 

claros, avermelhados, e tufos vulcanoclãstícos, intercalados com derrames de rochas 
basálticas, todos com baixo grau de metamorfismo, pertencentes à. F ormação Dardanelos, 
que corresponde à porção basal do Grupo Caiabis, A idade dessa Formação 6 atribuída ao 
Pré-Cambriano Superior (mesoproterozóico), apresentando idades que variam desde 1,4 
bilhões de anos (derrame basáltico inferior) até 1,2 bilhões (derrame superior). 

Na porção sudeste, encontram-se rochas meta-sedimentares (antigos sedimentos 
que sofreram metamorfismo) mais recentes, pertencentes aos grupos Cuiabá (±900 milhões 
de anos) e Alto Paraguai (±550 milhões de anos), que variam desde conglomerados (Grupo 
Cuiabá), até sedimentos bem finos como arenitos finos e siltitos (Grupo Alto Paraguai). 

Observando os mapeamentos geológicos efetuados antes da publicação do volume 
26 do Projeto RADAMBRASIL (folha SD.21 - Cuiabâ, 1982), vê-se que a porção centro 
oeste da área é amplamente dominada pelo "Arenito da Fazenda Casa Branca", unidade 
composta por arenitos e conglomerados, de idade Permocarbonífera (±280 milhões de anos); 
porém, no mapeamento realizado por Barros, A.M. et alli, no referido trabalho, foram 
definidas duas novas unidades (F ormação Utiariti e F ormação Salto das Núvens ), 
pertencentes ao Grupo Pareeis, ambas datadas do Periodo Cretáceo. 

A base da Formação Salto das Núvens é composta predominantemente por 
conglomerados, havendo alternância de conglomerados e arenitos com estratificações 
cruzadas de grande porte nas porções média e no topo, caracterizando uma deposição em 
ambiente semi-árido, com forte influência de deposição eólica e de torrentes fluviais, geradas 
por eventos de chuvas torrenciais. Essa unidade ter-se-ía depositado durante o início do 
Período Cretáceo, há ±126 milhões de anos. A Formação Utiariti teria sido depositada 
posteriormente à F ormação Salto das Núvens, em um ambiente tipicamente fluvial, tendo 
sua litologia dominada por arenitos finos a médios, com seixos esparsos, e estruturas típicas 
de transporte e deposição fluvial. O contato entre essas duas formações é gradacional, o que 
indica que não houve uma mudança brusca de um ambiente para o outro, mas sim, uma 
mudança paulatina, durante o Período Cretáceo. A idade dessa última formação é referida ao 
Cretáceo Superior (cerca de 100 milhões de anos). 
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Durante o Período T erciário ( cerca de 60 milhões de anos atrás) essa área sofreu 
processos de soerguímento, determinando, assim, o término da deposição da Formação 
Utiariti, bem como o início de uma fase erosiva que formou o Planalto Central Brasileiro. 

Sobre essa área aplainada, passaram a dominar condições ambientais tipicamente 
tropicais, onde a temperatura média do solo situa-se em tomo dos 250C e a pluviosidade 
média supera os 950 mm/ano, propiciando a formação de uma extensa cobertura detrito 
laterítica, que recobre grande parte dos sedimentos das formações Salto das Núvens e 
Utiariti, principalmente na porção centro-sudeste de área. Para essa cobertura detrito 
Iaterítica é aceita a idade do final do Período Terciário ao início do Quaternário. 

- 
Grande parte desses sedimentos estão recobertos por uma camada datada do final 

do período Terciário ao início do Quaternário (±2 milhões de anos), a qual deve ter sido 
gerada por influência, sobre o solo, em um relevo previamente aplainado, de um clima 
tipicamente tropical. 

·- 

- 
As áreas descritas acima compunham, como já mencionado, parte do cráton dentro 

do qual estaria situada a Bacia sedimentar do Amazonas. 

É importante ressaltar alguns aspectos da tectônica regional que influenciam 
significativamente no destino a ser dado a determinadas porções da área em questão. No 
Estado há uma imensa demanda por energia elétrica que deve ser atendida possivelmente 
empregando usinas hidrelétricas. 

Contudo, apesar dessa necessidade premente de aumentar a produção de energia, a 
seleção dos locais das usinas hidrelétricas requer uma avaliação adequada das características 
tectônicas dos sítios, pois toda a porção descrita corno embasamento ( de idade Pré 
Cambriana) apresenta-se falhada, embora por eventos já bastante antigos. Essas áreas são 
hoje relativamente estáveis frente à sobrecarga inerente à construção e enchimento de uma 
represa, mas somente estudos detalhados no local da obra ó que podem afimar o grau de 
estabilidade. Tais estudos devem levar em consideração a idade da última reativação 
tectônica, a localização detalhada de todas as zonas de :fraqueza das formações rochosas e a 
estimativa da possibilidade de que a sobrecarga imposta pela represa proporcione o 
surgimento de movimentos de acomodação dos blocos falhados, dentre outros aspectos. 

- 
Segundo Barros et alii (1982), "Após a deposição das Formações Utiariti e Bauru, 

( ... ), a área em estudo, durante o Terciário, foi submetida a processos de soerguimentos 
epirogenéticos ( ... )". Mais adiante, afirma que ainda no Terciário houve uma retomada nos 
movimentos da. crosta, proporcionando uma reativação de antigas falhas e zonas de 
fraqueza. Essas ocorrências, quando se pensa em construção de barragem, podem 
preocupar, principalmente em se tratando de uma área composta por sedimentos de 
granulornetria extremamente variada, o que diminui consideravelmente a resistência do 
material frente à sobrecarga. As conseqüências de uma obra de porte maior do que 
suportaria o substrato podem ser graves, proporcionando pequenos movimentos de 
acomodação e ter como conseqüência desde fuga de água da represa até a formação de 
rachaduras na estrutura. 

- 
- 
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A recomendação é de que, no caso das hidrelétricas, estude-se sobretudo a 
possibilidade de fazer pequenas barragens, preferencialmente nas áreas de substrato 
cristalino, em vez de barragens nas áreas sedimentares. Ainda assim. um estudo da tectônica 
e geotecnia da região deve ser efetuado antes do inicio da execução de qualquer dessas 
obras. 

3.1.2 Geomorfologia 

Na região de estudo, as grandes unidades de relevo encontradas são as seguintes: 
Altos Planaltos, Planaltos Rebaixados, Depressões e Planícies Fluviais (Vieira, 1987). 

- 

Os Altos Planaltos formam um conjunto de relevos elevados que se distribuem 
descontinuamente pelo Estado, localizando-se, todavia, mais contundentemente ao sul, 
constituindo o divisor com a Bacia do Paraná, caso da Chapada dos Pareeis. Essa feição 
também responde pelos divisores entre as sub-bacias da região, como por exemplo, dos rios 
Xingu e Araguaia. O relevo toma geralmente a forma tabular, cm cristais e cm colinas, onde 
aparecem residualmente formas de pontões. A altimetria varia geralmente entre 150 e 400m. 
com dissecação em forma de crista e colinas de topo aplainado, mas verificam-se também as 
chapadas e relevos em forma de mesa, com altitudes que vão de 300 a 800m. Quanto à 
drenagem, a rede hídrica comporta vales encaixados, gerando até, em algumas 
circunstâncias, gargantas fluvíaís dado o seu maior aprofundamento. Nessa feição, os cursos 
de água apresentam em geral regime hidráulico torrencial dada a maior declividade dos 
terrenos. Eventualmente aparecem escarpas no contato desse relevo com as áreas rebaixadas 
circundantes. 

Os Planaltos Rebaixados ocupam uma pequena área na extremidade noroeste do 
Estado, na sub-bacia do Rio Aripuannã, Nessa unidade, o relevo mais comum é o dissecado 
em interflúvios tabulares, vindo em segundo lugar as colinas que rnargeiam lagos ou as 
planícies fluviais. A sua rede de drenagem apresenta pequeno grau de adensamento e 
pequena densidade de canais. Os vales assumem normalmente a forma de um "V", embora 
possam ser encontrados os do tipo fundo chato. A5 cotas altimétricas variam ao redor de 
200n\ na porção ocupada no Estado. 

·- 

Já as Depressões caracterizam-se principalmente pela interpenetração nos Altos 
Planaitos, de maneira a tomá-los isolados em blocos de relevos distintos. Possuem altitudes 
entre 150 e 200m, sendo aplainadas, conservadas cm determinadas partes, enquanto outras 
são dissecadas em colinas. Essa feição, presente na. maior parte do Estado, determina uma 
alta densidade de canais de drenagem, perenes ou temporários, sendo que a baixa 
declividade condiciona geralmente regime fluvial aos cursos de água. 

·.._. ·- 
Finalmente, as Planícies Fluviais abrangem mais notadamente as faixas marginais 

dos rios Xingu e Araguaia. Essa planície apresenta. ramificações sucessivas de canais com 
número significativo de ilhas, caso principalmente do Araguaia. São observadas grandes 
quantidades de sedimentações lineares marginais aos rios que tomam o aspecto de faixas 
recurvadas paralelas, entre as quais é comum a presença de lagos alongados. Verificam-se 
ainda os chamados lagos de várzea, onde a planície assume um aspecto tipicamente 
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lacustrino (Vieira, 1987), com extensas áreas alagadas ou alagadiças. Por essas 
características, o regime hidráulico mais frequente dos seus cursos de água é fluvial. 

3.1.3 Solo e Vegetação: 

É sabido que os sistemas solo e vegetação estão intimamente relacionados, 
devendo-se portanto tratá-los em conjunto, 

Para se ter ideia concreta da distribuição da vegetação torna-se necessário recorrer a 
sistema ou sistemas de classificação o que em território brasileiro representa certa dificuldade 
como se verifica desde as épocas de Humboldt e Martius, até aos trabalhos do 
RADAf.ABRASIL, 1982. 

Repassando sucintamente essas classificações, todas igualmente válidas, é possível, 
no âmbito de abrangência deste diagnóstico, indicar aquelas formações predominantes na 
vegetação do território matogrossense. 

a) Na classificação pioneira de Martins duas são as regiões de interesse para o 
estudo: 
- Náiades (quente e úmida): Floresta Amazônica 
- Oreádes ( campos do planalto): Matas, Campos, Cerrado 

b) na de Wappaeus; 
- Zona Equatorial: Floresta Amazônica 
- Zona do Sertão: Campos Gerais do Centro-Oeste 

e) na de Sampaio; 
- Flora Amazônica ou Hiléia Brasileira: Flora do Baixo Amazonas (sub zona sul) 
- Flora Geral ou Extra-Amazônica: Zona dos Campos 

d) na de Serebrenick; 
- Região Equatorial: Baixo Amazonas 
- Região do Sertão: Zona dos Campos, Zona das Campinas 

e) na de L. B. Santos; 
- Formações Florestais ou Arbóreas: Floresta Amazônica ou Hiléia Brasileira 
- Formações Arbustivas e Herbáceas: Cerrados, Campos Gerais, Campinas 

Campos Limpos. 

f) na de Rizzini; 
- Província Amazônica: Floresta Amazônica 
- Província Central: Cerrado, Campo Limpo 

g) na do RADAivffiRASil.,; 
- Floresta Perenifólia Higrófila Hileriana Amazônica 

Floresta Sub-caducifólia Amazônica 
- Floresta Estaciona! Sub-caducifólia Tropical 
- Cerrados 
- Campos 
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Na região Centro-Oeste compreendendo terras de Goiás, Mato Grosso e Brasília, a 
vegetação predominante é caracterizada nos vários sistemas de classificação, antes 
mencionados, no dizer de Azevedo, 1968 "um verdadeiro horizonte aberto onde domina o 
cerrado"; apresenta porém significativa parcela da fitofisionomia assemelhada à Amazônia, 
da qual é um prolongamento em longo trecho, através da rede fluvial e da própria Hiléia. 
Entretanto, há diferenças de aspectos físicos, humanos e econômicos. 

São caracterizadas também regiões de contato savana/floresta estacional, A grande 
extensão territorial e situação geográfica do Centro-Oeste são fatores determinantes para que 
quase todos os tipos de vegetação brasileiras ocorram na área. Nas partes mais setentrionais 
dessa região, Centro-Oeste as formações vegetais constituem prolongamento das que 
dominam a Amazônia, 

' - 
Essas constatações foram assinaladas por Azevedo, 1968, e posteriormente por 

Santos et al, 1977, que enfatizam o aparecimento da Floresta Pcrenifolia Higrófila Hileiana 
Amazônica em pequena área do extremo noroeste de Mato Grosso. Ao sul e ao leste ocorre 
uma gradual substituição pela Floresta Sub-caducifóíia Amazônica estendendo-se até Goiás, 
em área bastante menor, formando estreita faixa à margem direita do Rio Araguaia, ao norte 
da Ilha do Bananal, e partes mais setentrionais do Estado, onde já em meio típico da 
Amazônia, se amplia atingindo as margens do Rio Tocantins. 

Fica constatada a transição do donúnio amazônico em direção ao centro do 
território, com maior conspicuidade no norte matogrossense acompanhando as modificações 
que se assinalam no meio ambiente desde o ponto de vista climático, topográfico e edáfico, 
interagindo concomitantemente do norte sul, altera-se o aspecro fitofisionômico (acentua-se 
a semicaducifolia, reduz-se o porte e densidade, diminui-se a presença de espécies típicas da 
Amazônia); há redução no número de estratos ( estrutura alterada); a Floresta Amazônica 
limita-se em área e transforma-se em típicas florestas-gaíería; à medida que a cobertura 
florestal se reduz, amplia-se a área do Cerrado (Santos et al, 1977). 

Caminhando para o sul, o regime de chuvas se altera havendo um prolongamento 
do período seco, acrescendo-se as mudanças na topografia e condições edáficas. De um 
relevo de estrutura cristalina, solos areno-argílosos passa-se a outro de estrutura sedimentar 
dominado por chapadões arenitices de menor permeabilidade no solo. Assim a Floresta 
Amazônica, perenirólía do extremo noroeste da região, passa à subcaducífolía assumindo 
formas de Mata-de-Encosta e Floresta-Galeria (Santos et ai 1977). 

- . A Floresta Perenifólia Higrófila Hileiana Amazônica 

As florestas recobrindo vasta área com clima, relevo e solo variados não se 
apresentam de modo uniforme no território brasileiro. Do ponto de vista fisionômico há dois 
grandes grupos: latifoliadas e aciculifoliadas. 

A designação Iatifoliada indica espécies de mata, na qual os vegetais são dotados de 
folhas largas, chatas, não aciculares. Nesse grupo podem ser caracterizadas as florestas 
latifoliadas: equatorial, tropical: e tropical úmido de encosta. As formações são densas com 
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árvores que atingem grande altura havendo sob as copas, outras estratificações, arbustivas ou 
herbáceas, lianas e epífitas. 

Para o objeto do trabalho ora efetuado, merece destaque a Floresta Latifoliada 
Equatorial que com diferentes designações aparece nos vários sistemas de classificação da 
vegetação comentados. Ela constitui a chamada Hiléia (designação dada por Humboldt) que 
recobre cerca de 40% do território brasileiro, sendo uma das mais extensas áreas florestais 
contínuas do mundo. 

Há algumas características gerais tais como folhas de forma acuminada, não 
caducifolias isto é, perenes, caules retilíneos esgalhando-se somente nas partes mais elevadas 
a 20, 30 e às vezes 40 m de altura. 

- A floresta é, como mencionado, densa, estratificada em um espesso sub-bosque de 
árvores pouco mais baixas, geralmente menores do que 20 m de altura. Hã inúmeras lianas e 
cipós entrelaçados que sobressaem em terrenos alagados (mata de igapó). 

Mais para o interior, distante: dos rios, as chamadas "sinusias arbustivas e: sub 
arbustivas", se bem que ainda numerosas, passam a ser menos intrincadas. Essas regiões que 
sofrem inundações periódicas são designadas de "mata de várzea". 

- Na mata de terra firme, que recobre a maior parte da área abrangida pela Hiléia, são 
encontradas as árvores de maior porte. 

- 
N~1 Hiléia são características: nas matas de igapó - taxi (Triplaris surinamensis), 

mamorana (Bombax aquati.cum) arapari (Macrolobium acacic:;folium); nas matas de várzea - 
seringueira (Hevea brasiliensis), pau-mulato (Calycophyllwn spruceanum) e, nas matas de 
terra-firme - castanheira ffiertholletia excelaa), caucho (Castilloa ulei), samaúma (Ceiba 
penlandra ), sapopemas, estes dois também aparecendo nas várzeas, acapu (V ouacapoua 
americana), sapucaia (I&cythis paraensis ), maçaranduba (Mimusops m) etc. Em todas há 
fianas e, nos igapós e várzeas, são comuns as palmeiras. - Na região onde se distribui a Hiléia, em geral o clima é quente sendo abundantes as 
precipitações. A maior parte dos solos (Lepsch, 1993) é pobre em nutrientes e a pujança da 
vegetação está relacionada com as altas temperaturas, umidade e com um ciclo fechado de 
matéria orgânica que é rapidamente absorvida pelas raízes dos vegetais em associação com 
microrganismos (micorrizas), assim que sofre decomposição biológica. 

Em consequência o solo permanece com um estoque mínimo de nutrientes, já que 
estes encontram-se incorporados ao sistema biológico, ou seja, aos vegetais e outros seres 
vivos que habitam a floresta. 

Quando a mata é derrubada, esse ciclo se rompe (Lepsch, 1993 ), de forma que os 
nutrientes são removidos pela água em direção aos aquíferos freáticos e à superfície dos rios. 
É esta a razão que toma o solo empobrecido depois de poucos anos de cultivo. 

- O solo, na maior parte sedimentar e muito profundo é, via de regra, interceptado 
por uma camada de concreções ferruginosas situada a poucos metros de profundidade. 

Devido à presença dessa camada, o sistema radicular das árvores passa a se 
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desenvolver com mais intensidade no sentido lateral e não em profundidade. As raízes 
exploram a camada de solo acima da laterita, sendo geralmente arenosa ou argilo-arenosa, 
Havendo disponibilidade de água, face às abundantes precipitações anuais. as perdas por 
transpiração intensiva e drenagem são rapidamente recuperadas. 

Egler, 1964, assinala que: 11 a existência de uma camada impermeável ou semi 
permeável lateritizada age neste caso como uma espécie de filtro que, além de retardar o 
escoamento da água para a profundidade, retém uma grande parte dos elementos que estão 
dissolvidos na mesma" (Fig. 3.7). 

- Essas considerações, entretanto, se contrapõem a várias opiniões que radica1mente 
consideram a crosta de laterita nos solos da região Amazônica como altamente nociva. Na 
verdade, durante curto período de estiagem (um a dois meses), pode a vegetação apresentar 
sintomas de falta de água, como murchamente ou queda das folhas devido ao esgotamento 
das reservas contidas na camada ainda ao alcance das raízes. Esses fenômenos fisiolõgicos 
celulares de plasmólise e deplasmólise do conteúdo citoplasmático bem como cloroses das 
clorofilas a, b e outros pigmentos podem, no entanto, sei· passageiros, havendo a formação 
de novos ramos, crescimento de folhas etc. - 

- Apesar da camada estéril, na porção superior da crosta ferruginosa, há grande 
número de raízes e radicelas que penetram nos interstícios e reentrâncias e entre os blocos de 
laterita, aproveitando a escassa matéria orgânica aí acumulada. Talvez várias áreas 
relativamente extensas de campo existentes na região Amazônica devam ter sido ainda 
maiores mas, devido aos fatores antes assinalados, foram sendo invadidas pelas matas. Esses 
solos só deveriam ser aproveitados mediante tecnologia especial. 

A remoção aleatória e indiscriminada da cobertura vegetal protetora leva esses solos 
à erosão acelerada que rapidamente expõe a camada de lateríta à superãcíe levando à 
esterilidade. O mais indicado seria o cultivo de espécies arbóreas dentro da própria floresta, 
procedendo apenas a uma derrubada parcial da mesma o que facilitaria a penetração da luz 
necessária à concretização dos processos fotossintéticos. - 

. O Cerrado 

- 

Na região do Cerrado os solos apresentam variações, predominando o latossolo 
vermelho escuro e as areias quartzosae com teores mais elevados de alumínio. A paisagem 
dominante é a de chapadas com sua vegetação típica. O clima na sua maior parte é únúdo 
(altura pluviométrica anual em tomo de 1.500 mm), ocorrendo estiagem no período de maio 
a setembro. Os solos do cerrado são pobres e bastante ácidos, de forma que a escassez de 
nutrientes e a toxidez do alunúnio são os principais fatores que condicionam a fitofisionomia 
dessa vegetação. 

Os cerrados e suas paisagens naturais: cerradão, cerrado, campos e mata ( ciliar e 
capões) recobrem cerca de um quinto do território brasileiro predominando nos estados de 
Mato Grosso e Goiás, podendo ocorrer sob forma contínua ou como "manchas" a exemplo 
do Paraná e Amazônia. 

- 
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·- 
Três vertentes teóricas procuram explicar a origem e rormação dos cerrados: a 

climática, a biótica e a pedológica; mas nenhuma delas é completamente satisfatória. Como 
explicita Romariz, 1964: "Na verdade, se em certos pontos as teorias são contraditórias, em 
todas elas, entretanto, são encarados vários fatos que não podem sofrer contestações. 
Acreditamos. de certo modo, na coincidência das grandes áreas de cerrado do Planalto 
Central do Brasil com aquelas em que o clima apresenta duas estações bem marcadas, o que 
emprestaria a essas formações o caráter de vegetação clímax. Não sendo, porém, idênticas 
em todas essas áreas as condições topográficas, essa diferenciação acaba também por 
refletir-se, direta ou indiretamente, através dos solos na vegetação". 

Diferentes pesquisas indicam que os cerrados podem ocorrer ligados a tipos de 
solos mais pobres e mais ácidos em relação aos solos em que crescem as matas. Egler, 1964, 
apresenta o seguinte esquema da vegetação-solo do cerrado na figura 3.8 a seguir: 

- 
Rizzini, 1979, assinala que a mata e o cerrado coexistem nos mesmos solos e clima 

entendendo que não há um fator decisivo para caracterizar os dois tipos de substrato. A mata 
é mais rica na superfície, mas não se distingue nítidamente do cerrado à medida que se 
observa a vegetação em profundidade ( a não ser pelo teor de fósforo). 

,_ 

- 
- Conquanto existam diversos fácies {configurações) e a origem dos cerrados possa 

ser discutível, seus traços essenciais são muito peculiares e característicos. Mesmo a 
diversificação que se verifica no espaço e na composição floristica não é suficiente para que 
a fisionomia do cerrado seja descaracterizada, 

Como formação vegetal, o cerrado aproxima-se do tipo savana onde o estrato 
arbóreo: ainda que de baixo porte, é uma floresta. Porém o espaçamento entre as árvores e 
arbustos facilitando o estabelecimento de plantas rasteiras, gramináceas, forma como que um 
"tapete" descontínuo, constituindo uma vegetação aberta contendo uma fase campestre. 

- 
O cerrado, de acordo com Santos et al 1977, pode ser considerado como uma 

formação intermediária entre a Floresta tropical, semi-úmida e outras formações vegetais 
menos evoluídas e mais abertas. Os Cerrados, ao que parece, talvez possam ser considerados 
uma "função sui-generis" onde as árvores geralmente são pequenas de 3 a 5 m, mas 
podendo algumas espécies atingir 1 O m de altura; os troncos e galhos são retorcidos, 
tortuosos e a parte superior de formas muito irregulares; a casca é espessa e às vezes 
suberosa e protegida por uma camada de cortiça. Algumas espécies pos1mem folhas 
coriáceas e ásperas de grandes dimensões (até 30 cm de comprimento e mais do que 20 cm 
de largura) (Waibel, 1948), em geral desprovidas de espinhos e por vezes caducifolias como 
ocorre no Planalto Central ao final dos períodos de seca. As árvores acham-se disseminadas 
entre arbustos e sub-arbustos e vegetação baixa, principalmente gramíneas com quase um 
metro de altura. 

- 
..•••. A vegetação nos cerrados apresenta visão monótona e uniforme, sempre com a 

mesma composição, independente de estar inserida em regiões de mata tropical, sub-tropical 
ou outra qualquer. Havendo grande espaçamento entre as árvores, arbustos e sub-arbustos 
( caracterizando um estrato superior aberto) onde as copas não se tocam, a luz solar penetra 
livremente propiciando o estabelecimento do tapete verde de gramíneas. No estrato superior 
arbóreo-arbustivo as plantas tem raízes profundas que chegam a 15 e 20 m de profundidade 

·- 
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atingindo até o lençol freático (Rawitscher, 1942, Ferri, 1963) resistindo ao período de 
estiagem o que, como indica Kuhlmann, 1954, leva a urna tendência à deciduidade. 

No estrato inferior gramináceo o aspecto é rasteiro e este sofre a estiagem 
fenecendo apenas sazonalmente formando um colchão de folhas que favorece naturahnente 
a propagação de incêndios. Essas características são menos acentuadas nas "manchas" 
encontradas no sul brasileiro. Por sinal conforme o grau de espeçamento das Arvores podem 
surgir designações diversas: cerradões, cerrados ralos, campo cerrado, cerradinho, campo 
sujo etc. 
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Entretanto, Vanzolíní, 1970 e Ab'Saber, 1971, entendem que o cerrado constiru.fa 
no território brasileiro uma cobertura vegetal contínua, mas em certa época foi invadido em 
vários pontos pela floresta. Atualmente, portanto, pode ser caracterizado} em certas regiões, 
como ilhas de vegetação savanóide que permaneceram como testemunhas (rélitos) da prévia 
existência do cerrado. Essas formações vegetais realmente de forma progressiva, quer pelas 
queimadas (naturais ou provocadas) quer pelos cortes, quer pelo avanço da área urbana e da 
fronteira agrícola e pecuária, vêm sendo invadidas e modificadas em sua composição, 
principalmente com a presença de gramíneas e mesmo de plantios da agricultura, 
transformando-o em campo limpo ou capoeira. 

Rízziní, 1963, assinala que, em regiões onde há mesclagem de outros tipos de 
plantas de maior porte, o povo chama às vezes de cerradão. 

Santos et aí, 1977, ressalta que essas físionomías diversas apresentam-se segundo 
uma gradação estrutural que vai do "tipo arbóreo xeromorfo aos tipos herbáceo-arbustivo 
( campo sujo, cerradinho, cerrado ralo)" distinções relacionadas principalmente ãs diferenças 
pedológicas e topográficas. 

O cerrado típico (floresta tipo savana) apresenta plantas xeromorfas, mesófitas, 
serni-decíduas, havendo o registro de mais de 800 espécies, podendo ser distinguidos 
vegetais com raízes profundas de até 18 m de profundidade e sempre verdes inclusive em 
periodos de estiagem; com raízes superficiais, verdes só em certos períodos; com raízes 
intermediárias e, as gramíneas, Mas apesar das variantes relatadas, há no cerrado sempre wn 
certo número de plantas que nele são geralmente encontradas. Assim, entre as árvores 
destacam-se a lixeira (Curatella americana), o pau-terra-de-folha grande e, o pau-terra-de 
folha-miúda (Qualea sp), quineira branca (Stcychnos pseudoquina), o pequi (Caryocar 
hrMiliellSS(), o pau-de-santo (Kielrneyera coriacea), o barbatimão (Strynhnodendron 
barbarirnao), a mangabeira (Hancomia speciosa), a peroba-do-campo (Aspidosperma 
tomentosum), o pau-de-colher-de-vaqueiro (Salvertia convallariodora). o ipê (Tabebuia 
ochracea), o muriá (Byrsonima verbaecifolia) etc. Dentre as gramíneas: o capim-flecha, 
(Echinola~E inflexa) o barba-de-bode (Aristida sp) e várias espécies do gênero Andropogon 
e tufos de Ciperáceas (Ferri 1969, Santos et al, 1977) e outras. 

3.2 A Caracterização das Paisagens Regionais 

A escala de análise deste trabalho ( 1: 1. 000.000) permitiu tratar os estudos temáticos 
do Radarnbrasil, para chegar a urna síntese regional (escala 1:1.500.000) das paisagens, onde 
a compartimentação geomorfológica informa sobre a morfoestrutura e geomorfogênese, e 
contextua a natureza geológica das paisagens, relacionando a estas as características 
pedológicas e da cobertura vegeta) natural. A área estadual compõe-se de seis regiões 
geomorfológicas, drenadas pelos rios da Bacia Amazônica, as quais serão descritas 
sucintamente a seguir (Mamede, L., 1993). 

3.2.1. Planalto dos Pareeis 
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É constituída por duas unidades, Chapada dos Pareeis e Planalto Dissecado dos 
Pareeis (Fig. 3.1). 

a) A Chapada dos Pareeis 

- 

Ocupa a parte centro-oeste do Estado de Mato Grosso; trata-se de uma superfície 
topograficamente elevada, em relação àquela ligeiramente mais rebaixada que a envolve 
Planalto Dissecado dos Pareeis. Relaciona-se, principalmente, às cabeceiras do Alto Juruena, 
constituída litologicamente de arenitos do Grupo Pareeis (Barros et al. 1982), com 
acamamento plano-paralelo, caracterizando a homogeneidade topográfica da unidade. As 
lítologias do Grupo Pareeis são parcialmente recobertas por um material argílo-arenoso, 
sobreposto a crostas ferruginosas, com espessuras variando entre 20 e 50 m. 

Esse material ferruginoso encontra-se nas partes mais elevadas dos intertlúvios 
aplanados e conservados, atuando como camada mantenedora dessas formas. A sudeste e a 
sul dessa região ocorrem esparsos anfiteatros erosivos, geralmente formando um sistema 
continuo de escarpas de topo plano. - Ao norte, o contato com a unidade envolvente verifica-se através de espigões 
delimitados por escarpas. Destacam-se, drenando essa região, os rios Juruena, Papagaio, 
Juína, Verde, Formiga, Camararé, Buriti e do Sangue, integrantes da Bacia Juruena-Teles 
Pires. 

Os solos cm geral apresentam textura argílo-arenosa, correspondendo a Latossolos 
Vermelho-Escuros na superfície mais elevadas da Chapada e, no restante da área, ocorrem 
as Areias Quartzoass. A vegetação predominante são campos cerrados, com penetrações da 
floresta semídecíduaí, que avança pela extremidade norte da Chapada. 

- 
b) O Planalto Dissecado do Pareeis 

Constitui uma das unidades mais extensas e expressivas da região Centro-Oeste e 
sua principal característica é a continuidade e relativa homogeneidade, com predominância 
de formas dissecadas tabulares. Mas a intensídade de dissecação varia de leste para oeste, 
devido a uma diferenciação litológica, o que permitiu estabelecer quatro seções no Planalto: 
a primeira, estende-se da margem direita do Rio Teles Pires para leste; a segunda, parte da 
margem esquerda desse rio para oeste. A terceira, em Iitologias sedimentares e basálticas do 
Planalto de Tapirapuã, e a quarta, em litologias pré-cambrianas constituindo o Planalto Alto 
Jauru.-Rio Branco, já fazem parte das terras da Bacia do AltO Paraguai e, portanto, fora do 
contexto descritivo das seções do Planalto Dissecado dos Pareeis, neste estudo ( sub-bacias 
Amazônica e Araguaia-Tocanrina cm Mato Grosso). 

- ·- 
- 

A primeira seção ocupa a porção roais oriental do planalto, desde a margem direita 
do Teles Pires até as escarpas da serra do Roncador a leste; é drenada polo alto curso do Rio 
Xingu e seus afluentes, com altimetria variando de 300 a 600m. Trata-se de uma extensa 
continuidade de formas planas, levemente dissecadas em amplos interflúvios tabulares. 
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- A ocorrência de relevos conservados na parte central da área, e a predominância de 
cotas altimétricas em tomo de 300m, conferem à seção um grau de homogeneidade muito 
grande, que é interrompido apenas pelos degraus, que delimitam as calhas aluviais, e pelo 
seu rebordo dissecado, representado ora por escarpas escalonadas, ora abruptas, através dos 
quais limita-se com as unidades adjacentes. A seção é recoberta por Floresta Estacionai 
Semidecidual, até atingir os rebordos do planalto ao sul, onde é muito nítida a transição 
cerradofloresta, relacionada à área transícional da parte meridional da região florística 
Amazônica. Tal fato coincide com fatores de ordem litológica e de dissecação das formas, 
pois passa-se de "Cobertura. Terciéria-Quartenâria" a terrenos subjacentes Pâleo 
Mesozóicos, e de uma área levemente dissecada a uma mais dissecada, com interflúvios 
menores, marcando os limites meridional e oriental dessa seção do planalto. 

A cobertura vegetal desenvolveu-se predominantemente em Latossolos Vermelho 
Amarelos distróficos, 

A segunda seção vai da margem esquerda do Teles Pires, estendendo-se para oeste, 
com homogeneidade geomorfológica dada pela uniformidade topográfica, pela dissecação 
em formas tabulares e pelo padrão de drenagem geral subdendritico. 

E esculpida em sua maior parto sobre os arenitos do Grupo Pareeis (F ormação 
Utiariti e Salto das Nuvens), de idade do cretáceo superior. Na parte setentrional da seção do 
planalto ( na Folha SC-21 Juruena), predominam sedimentos permocarboníferos (arenitos 
da Fazenda Casa Branca), porém no interflúvio - Teles Pires/Peixes - afloram arenitos pré 
cambrianos da formação Dardanelos. Os rios Camararé, Juruena, Juína, Sapezal e Buriti, 
posicionados na parte centro-oeste da seção do planalto, comportam vales amplos e 
profundos, que correspondem a corredores na Chapada dos Pareeis. 

- 
O Rio Teles Pires nasce na depressão do Alto Paraguai - Paranatinga e adentra o 

Planalto Dissecado dos Pareeis, onde abre ampla percée cataclinal, alargada por processos de 
sedimentação, formando um corredor dcpreseionário. 

- 
O Rio Arinos nasce na borda norte da Província Serrana e a partir da confluência 

do córrego Sete Lagoas, o seu leito secciona o Planalto Dissecado através de ampla percée 
que, pelas suas dimensões, chega a constituir uma depressão no contato do Planalto com a 
Província Serrana. Essa seção do Planalto Dissecado dos Pareeis corresponde a uma vasta 
superfície topográfica relativamente homogênea., com certa similitude de formas de relevo, 
cortada por grandes eixos de drenagens e composta por litologias, solos e vegetação 
diversificados. Corresponde à faixa transicíonaí entre as características regionais da 
Amazônia e as características do Centro-Oeste. 

- 
- - 

3.2.2. Planaltos Setentrionais da Bacia Sedimentar do Paraná. 

Essa região apresenta duas unidades geomorfológicas, a Chapada dos Guimarães 
(um nível mais elevado do Planalto) e o Planalto dos Guimarães-Alcantilados (Fig.3.1). 
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a) A Chapada dos Guimarães 

Compreende uma extensa área de relevo aplanado com cotas variando de 600 a 800 
m, muito conservado, com fraca densidade de drenagem, mas nas áreas drenadas pelo Rio 
das Mortes, ocorre uma dessecação diferenciada no nível das duas margens. Ao longo das 
áreas da margem esquerda, a dissecação originou formas tabulares com amplos 
espaçamentos interfluviais, Na medida em que se caminha para a parte norte da Chapada, 
nas cabeceiras do Rio Cumbucu e Córrego Galheiro, a densidade de canais fluviais de 
primeira ordem aumenta, originando formas tabulares menores. Nessas áreas, a atividade 
erosiva geralmente levou à formação de anfiteatros de erosão, limitados por ressaltos 
topográficos de 20 a 30 m de altura. Esses pequenos escarpamentos estão vinculados à 
presença do uma camada pouco espessa de material argiloso-arenoso com ocorrência de 
crosta ferruginosa em forma de bancadas. A superfície de topo foi esculpida em arenitos do 
Grupo Bauru e sobreposto aos arenitos encontra-se uma cobertura de material detrito fino, 
de coloração muito vermelha, de constituição predominantemente argilosa, com espessura de 
20 a 30 m. Os solos caracterizam-se segundo o grau de dissecação do relevo: nas superfícies 
mais planas os Latossoíos Vermeíhos-Amarelos de textura argílo-erenosa e nas áreas maís 
dissecadas e nas seções inferiores dos vales, as Areias Quartzosas. A cobertura vegetal 
predominante é o campo cerrado, e recobrem ambos os tipos de solos. Ocorrem na alui 
cabeceira do Rio das Mortes · áreas periodicamente inundáveis, ligadas à. presença de 
cupinzeiros, formando verdadeiros "murundus 11 em solos de Laterita Hidromórfíca com 
vegetação de campo cerrado e campo sujo. 

- 
b) O Planalto dos Guimarães-Alcantilados 

- 
Estende-se pela extremidade noroeste da Bacia sedimentar do Paraná e funciona em 

alguns trechos como divisor das águas entre as bacias Platina e Amazônica. A oeste, 
noroeste, norte, nordeste e leste é contornado pelas superfícies rebaixadas da Depressão do 
Alto Paraguai-Paranatinga e Depressão do Araguaia e o contato entre essas superfícies é 
geralmente feita através de escarpas. 

- 
Está dividido em três seções em decorrência das variadas e complexas feições 

geomorfológicas: a parte noroeste do Planalto dos Guimarães (relacionada com áreas 
drenadas pelas cabeceiras do Rio da Casca que pertence à Bacia do Alto Paraguai), a parte 
da seção que abrange o extremo norte do Planalto ( drenada pelo Rio das Mortes e das 
Garças pertencentes à Bacia do Araguaia), e a terceira parte da seção (que compreende a 
mais extensa e mais complexa), o Planalto dos Alcantilados propriamente dito e que em 
Mato Grosso corresponde às altas cabeceiras da margem esquerda do Rio Araguaia (na 
Folha SE~22 Goiânia). 

I. A seção que abrange o extremo norte do Planalto, nas áreas de cabeceiras dos 
rios das Garças e das Mortes, é constituída por uma grande variedade litológica. 
predominando sedimentos devonianos das Formações Fumas e Ponta Grossa, e 
sedimentos permocarboníferos da Formação Aquidauna, A seção apresenta três 
níveis topográficos, o intermediário e o baixo têm maior continuidade e sobre 
eles encontram-se dois setores mais elevados e isolados, o ocidental corresponde 
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à Chapada dos Guimarães e o oriental corresponde às serras do Taquaral, da 
Barra e Azul, nos municípios de Barra do Garças e Nova Xavantina. Essas 
serras são blocos tectónicamente soerguidos. separados entre si por uma 
superfície baixa, que constitui a área de coalescência do nível mais baixo do 
Planalto dos Guimarães com a Depressão do Araguaia, nas proximidades da 
cidade de Barra do Garças. A serra do Taquaral de aspecto homogêneo tem 
topo plano e relevo conservado com amplos ínterflúvios tabulares. Corresponde 
a um bloco rochoso falhado, constituído de arenitos das Formações Furnas e 
Ponta Grossa, recoberto por cerrado. A serra Azul, também esculpida em 
arenitos devo:nianos, apresenta topos tabulares delimitados por escarpas. O nível 
topográfico intermediário é representado por altitudes de 450 a 550 m, esculpido 
em rochas permocartonneras da Formação Aquídauna (arenito, siltito, folhelho, 
diamectitos e conglomerados, geralmente de cores avermelhadas), contorna toda 
a Chapada dos Guimarães, constituindo uma espécie de degrau entro essa 
unidade e o compartimento inferior. Predominam as formas tabulares com 
amplos interflúvios nas partes norte e nordeste, e de formas convexas nas partes 
sul e sudeste do compartimento. Ocorrem solos arenosos (Areias Quartzosas 
distróficas) recobertos por cerrado. O nível inferior ( de 350 a 450 m) constitui 
se principalmente de litologias da Formação Ponta Grossa, representado por 
relevos homogêneos, topos amplos e vertentes suaves. Ocorrem relevos residuais 
tabulares, com vertentes em patamares, típico de uma estrutura horizontal . 
F orma um corredor entre os compartimentos mais elevados ( com ou sem 
escarpas), coalescendo com o piso da Depressão do Araguaia, nos setores entre 
as Seu-as do Taquaral e da Barra e na área da cidade de Barra do Garças, 
através de sedimentos. Os solos são variados, predominando Areias Quartzosas e 
Latossolos associados a solos Litólicos, com vegetação de cerrado . 

II. A seção do Planalto dos Alcantilados apresenta feições morfológicas complexas, 
marcadas por bordas em escarpas alcantiladas (abruptas), com reversos em 
rampas não muito definidas. interrompidas por relevos residuais de topo plano, 
onde a geologia guarda estreita relação com os aspectos morfoestruturais, 

A área é muito fraturada e falhada e mesmo nos trechos de dissecação mais suaves 
e formas mais amplas, são constantes os ressaltos topográficos, pequenos patamares ou 
microdepressões (nem sempre mapeáveis), e que dão ao relevo feições de alcantis. 

NM áreas muito dissecadas, o alinhamento das formas dissecadas seguem as 
direções predominantes, refletindo a estrutura subjacente, a exemplo das formas mais 
conservadas do tipo tabulares mais amplas e os topos refletem a subhorizontalidade da 
estrutura . 

É nessa seção do Planalto que ocorre a estrutura circular de Araguainha, de gênese 
altamente discutida, interiormente erodida por processos morfogenéticos atuais . 

Os solos são muito diversificados, predominando os de textura média e grosseira 
(Podzólicos Vermelho-Amarelos, Latossolos Vermelho-Amarelos, Areias Quartzosas) e os 
pouco desenvolvidos (Cambissolos e Litélicos), recobertos por vegetação de cerrado . 
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3.2.3. Planaltos Arenítícos Basálticos Interiores 

Em Mato Grosso corresponde à porção extremo sudeste do Estado, relativa ao 
Chapadão do Rio Verde. Nessa unidade, o relevo apresenta formas de dissecação de topos 
tabulares e convexos. As formas tabulares de amplos interflúvios, relacionam-se a solo 
Latossolo Vermelho-Escuro em lírologías terciárias-quaternárias e vegetação de campo 
cerrado e campo sujo. As formas convexas com pequenos interflúvios geram um relevo 
muito dissecado em solos arenosos (Areias Quartzosas e; Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico arenoso), sobre arenitos principalmente de litologia jurocretássica da Formação 
Botucatu; com vegetação de campo-cerrado. 

3.2.4. Região das Depressões da Amazônia Meridional 

Abrange a Depressão do Sul da Amazônia, a Depressão Periférica do Sul do Pará, 
o Planalto Dissecado do Sul do Pará e os Planaltos Residuais do Sul da Amazônia (Fig. 3.1). 

1 - 

- 

a) A Depressão do Sul da Amazônia 

Representa uma superfície rebaixada e dissecada em formas predominantemente 
convexas, com altimetrias que variam em tomo de 250m; ocupa quase todo o norte do 
Estado de Mato Gro!SSO e estende-se ainda por toda a Amazônia Meridional. Abrange quase 
totalmente lítologias pré-cambrianas do Complexo Xingu, a exceção do setor norte, onde 
envolve rochas sedimentares pré-cambrianas do Grupo Beneficente; comporta solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos dístrófícos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Areias 
Quartzosas, cobertos por floresta. No interflúvio Juruena-Teles Pires, a superfície deprimida 
interpenetra relevos dos planaltos residuais da Serra dos Caiabis. A partir da margem direita 
do médio curso do Rio Teles Pires para leste, os corredores rebaixados envolvem o bloco 
mais ressaltado da Serra do Cachimbo e da Serra Formosa. Esta situação define a presença 
de formas residuais dissecadas, em meio a superfície ba:ixa. Essa depressão tem caráter inter 
planáltico, confinada entre as serras e chapadas do Cachimbo a norte, e o Planalto dos 
Pareeis a sul. Trata-se de um piso regional do relevo que se insinua entre outras unidades 
geomorfológicas, seccionado pelos grandes eixos de drenagem da área; a leste encontra-se a 
Bacia do Teles Pires; no centro-oeste a do Rio Juruena e no extremo oeste a do Aripuanã, 

b) A Depressão Periférica do Sul do Pará 

Ocupa grandes extensões do Estado do Pará e um pequeno trecho no extremo 
nordeste do Estado de Mato Grosso. Corresponde a uma faixa de circundesnudação 
periférica das bordas das bacias sedimentares da Amazônia, mas que ao se estender para o 
sul, a depressão perde o caráter de periférica e vai confinar com o Planalto dos Pareeis. 
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Nesse ponto, o contato é marcado estruturalmente e estabelecem uma forte ligação entre 
eles, 

A Serra dos Caiabis, a Chapada de Dardanelos e a Serra dos Apiacás, são pois 
blocos de relevos dentro do conjunto dos Planaltos Residuais. 

I. A Serra dos Caiabis configura um alinhamento de relevos predominatemente 
tabulares, dispostos espacialmente em forma de uma elipse, no interflúvio 
Juruena - Teles Pires. Essa "estrutura elipsoidal" apresenta as bordas elevadas e a 
parte interior deprimida, e compreende um graben topograficamente invertido, 
composto quase totalmente por rochas pré-cambrianas da Formação Dardanelos 
( arenitos). Nas bordas predominam relevos estruturais aguçados. Há um certo 
caimento topográfico de noroeste para sudeste e as cotas mais altas estão nos 
patamares da borda ocidental da serra (em tomo de 450m), enquanto que para 
sudoeste as cotas decrescem até atingirem cm média 400m. 

- 

A borda ocidental da serra dos Caiabis forma um conjunto de patamares estruturais, 
parte entalhados sobre basalto da Formação A .. rínos, e parte sobre os arenitos da Formação 
Dardanelos, onde ocorrem áreas de contato de cerrado com floresta, ou diferentes tipos de 
floresta, e uma faixa de Floresta Ombrófila densa na parte meridional do patamar inferior. 
Esses conjuntos floristicos estão relacionados às condições pedológicas de diferentes classes 
de solos, Litólicos, Areias Quartzosss e Podzólicos Vermelho-Amarelos, A borda norte da 
serra apresenta-se mais fragmentada e seccionada pelo Rio Apíacãs e as formas dissecadas é 
que dão o aspecto recortado do relevo. Os relevos fracamente dissecados são recobertos por 
Floresta Ombrófíla densa cm solos Latossolos Vermelho· Amarelos. Nos relevos mais 
dissecados, a floresta aberta passa a predominar sobre solos Podzólicos Vermelho-Amarelos 
distróficos. A borda sul da serra compreende os topos tabulares estruturais, ainda 
conservados, tornando-se mais dissecados na direção sudoeste até coalescerem com parte do 
planalto dos Pareeis. Os relevos mais conservados são parcialmente recobertos por Florestas 
Ombrófi!a Densa, ocorrendo também os contatos cerrados/floresta nos relevos mais 
dissecados. Sob essa vegetação ocorrem solos Litólicos e Areias Quartzosas. As bordas da 
Serra dos Caiabis funcionam como dispersoras de drenagem, tornando de fato um relevo 
muito especial tanto do ponto de vista de sua disposição espacial ( elipsoidal), quanto por 
suas características estruturais. 

·- 

- 

II. A Chapada de Dardanelos consiste de um planalto sedimentar de estrutura 
subhorizontal e com deformações nos estratos; é quase totalmente recortada 
por superfície rebaixada e posicionam entre os altos cursos dos rios Branco (a 
norte) e V ennelho ( a sul). Está esculpida em litologias pré-cambrianas 
diferenciadas, representadas pelos sedimentos do Grupo Beneficiente, aos 
quais se sobrepõem os arenitos ortoquartzíticos da Formação Dardanelos. A 
presença de dois conjuntos litológicos aflorando em um mesmo bloco de 
relevo, estabelece uma certa complexidade na fisionomia geral da paisagem, 
resultando feições distintas de norte para sul. A parte centro-norte da Chapada 
é dominada por sedimentos da F ormação Dardanelos e o relevo apresenta-se 
pouco dissecado com amplos interflúvios. Dessa superfície emergem relevos 
residuais de topos planos. ·- 
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A parte meridional da chapada, esculpida sobre rochas do Grupo Beneficiente, 
apresenta um aumento de dissecação à medida que os sedimentos encontram-se mais 
submetidos ao controle estrutural. Há relevos residuais tabulifonnes, mas a presença de 
estrutura dobrada define um certo alinhamento na disposição espacial dos relevos. 

·-- 

A superfície dissecada da chapada de Dardanelos comporta solos Latossolos 
V ermelho-Amarelos, localmente Podzólicos Vermelho-Amarelos; nos topos de relevo 
residuais predominam os litólicos e/ou concrecíonáveis laterítícos. A Floresta aberta recobre 
indistintamente a superfície dissecada, mas nos topos residuais predominam o contato 
cerrado-floresta. 

A chapada possui altirnetrias que variam de 300 a 400m, aumentando de norte para 
sul e o relevo residual é parcialmente delimitado por escarpas erosivas de falha. 

- m. A serra dos Apiacás corresponde, em sua maior parte, a um cinturão de rochas 
dobradas e falhadas do Grupo Beneficente. 

. ._, 

De oeste para leste observa-se um relevo de feição alongada, comportando 
patamares escalonados denominado Serra do Mureru. Estruturalmente, o relevo corresponde 
a urna sinclinal topograficamente elevada. Mais para leste, poucos quilômetros após o Rio 
Juruena, observam-se três relevos de aspecto sinuoso e recurvado. Trata-se de estruturas 
dobradas, representadas sucessivamente por uma sinclinal topograficamente elevada, uma 
anticlinal parcialmente rebaixada e outra sinclinal alçada. Compreende solos Litólicos 
recobertos por florestas onde a dissecação é mais intensa e por vegetação de contatos 
cerrados-florestes, onde o relevo é mais conservado . 

- 3.2.5. Região das Depressões do Tocantins-Araguaia 

- Regionalmente justifica-se a designação "Depressões" por constituir-se, altimétrica e 
geneticamente, de unidades planas e baixas resultantes da atuação de processos erosivos, que 
se iniciaram nas bordas das bacias sedimentares paleozóicas Amazônica e do Parnaíba, com 
prolongamento para sul através de grandes artérias fluviais do Tocantins e do Araguaia, 
definindo a Depressão do Araguaia e a Depressão do Tocantins; e no médio curso do Rio 
Araguaia, há uma ampla faixa deposicional, resultante de abatimentos cenozóicos, 
denominada Planície do Bananal. 

Em Mato Grosso, essa região está representada pelos dois comparrímeruos do leste 
mato-grossense: a depressão do Araguaia e a Planície do Bananal. 

a) A Depressão do Araguaia 

- 
Constitui um prolongamento meridional da Depressão Periférica do Sul do Pará; 

estende-se pronunciadamente para sul, circundando os depósitos recentes da Planície do 
Bananal e neste percurso ocorrem dois fatos: esta perde a qualidade de periférica 
transcendendo o Estado do Pará, e passa a margear o vale do Rio Araguaia. 
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- 

- 

A depressão do Araguaia, em Mato Grosso, limita-se a leste com a Planície do 
Bananal; a oeste interpenetra os relevos residuais do Planalto Dissecado do Sul do Pará e faz 
contato com o Planalto dos Pareeis; a sudoeste e sul limita-se com o Planalto dos 
Guimarães-Alcantilados, com grande desnível topográfico, intensamente afetado pela 
tectônica e na sua maior parte abrupto; este fato se reflete nas escarpas retilíneas e no 
controle estrutural exercido sobre as rede de drenagem. Desenvolve-se sobre um.a grande 
variedade de rochas pré-cambrianas do Complexo Xingu e sobre uma superfície de 
cobertura detrito-laterítica constituída por depósitos aluvionares e coluvionares 
pleistocênicos. Trata-se de uma vasta área rebaixada, com altimetria variando de 200 a 
300m, que se acha mais conservado a oeste do Rio Araguaia (Mato Grosso), enquanto que, 
a leste (Goiás), o relevo apresenta-se suavemente dissecado. Os solos Podzólicos Vermelho 
Amarelos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Perroplíntioos são predominantes na área, mas 
ocorrem também Cambíssolos e Latossolos Vermelho-Escuros, sobre os quais desenvolvem 
se vegetações de Floresta Ombrófila, Floresta Estacionai Semidecidual e Cerrado ( com mata 
de galeria). 

b) A Planície do Bananal 

Constitui uma ampla faixa deposicional, correspondendo a uma área de terrenos 
pleistocênicos denominada cobertura sedimentar do Bananal (Cunha et a1ii, 1981), 
contornados pela Depressão do Araguaia. Em Mato Grosso abrange parte da área drenada 
pelo Rio Tapirapé até a confluência com o Rio Araguaia e estende-se ao longo da margem 
esquerda do Rio Araguaia na direção N-S, até às proximidades da cidade de Araguaiana, na 
altura da confluência do Rio Claro (Goiás) com o Rio Araguaia. Em decorrência da 
dinâmica fluvial e dos aspectos fisiográficos que a planície apresenta, definiram-se duas 
feições geomorfológicas distintas: uma, relacionada com os depósitos aluviais ao longo dos 
rios caracterizada por lagoas temporárias, ilhas, diques, meandros colmatados ligados ou não 
pela deposição atual; e outra, relacionada aos depósitos aluviais dos baixos interflúvios, 
caracterizada por lagoas temporárias e/ou permanentes e drenagem indecisa (corixos), 
constituindo uma área periodicamente: inundável. Nessa feição, a sedimentação 6 constituída 
de material fino (argila) em suspensão e material orgânico vegetal, que tem volume suficiente 
para uma sedimentação recente: mas com pouco significado por não se perceber 
estratificação nova no interior da superfície, embora a argila favoreça o encrustamento 
generalizado. 

Os solos da planícies estão relacionados à presença de água em sua formação. 
Assim, ao longo dos vales e cortando as lagoas, ocorrem Areias Quartzosas e solos Gley 
Pouco Húmicos, cobertos por florestas; as Larerítas Hidromórficas encontram-se nas áreas 
de inundações periódicas com vegetação de campo sujo e localmente ocorrem áreas de 
campo-cerrado. 

3.2.6. Região das Depressões do Alto Paraguai 
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- 
Compreende a área rebaixada que se estende da borda do Planalto da Bacia 

Ocidental do Paraná, até as fronteiras com a Bolivia a oeste, confinando ao norte com as 
bordas meridionais do Planalto dos Pareeis. É uma região formada por uma variedade 
litológica que vai do pré-cambriano ao quaternário e sua gênese está ligada às condições 
tccto-estruturais (Franco e Pinheiro, 1982), que favoreceram a atuação erosiva, permitindo o 
escavamento das depressões e elaboração dos planaltos residuais que compõem essa região. 

Em nosso estudo, apenas três unidades geomorfológicas encontram-se 
compreendidas nas áreas da Bacia Amazônica em Mato Grosso: a Depressão do Alto 
Paraguai-Paranatínga, os Planaltos Residuais do Alto Guaporé e a Depressão do Guaporé no 
extremo sudoeste do Estado. - 

a) Depressão do Alto Paraguai-Paranatinga 

- Compreende a área rebaixada que se estende entre as bordas meridionais do 
Planalto dos Pareeis e a terminação setentrional dos Pantanais Mato-grossenses e do Planalto 
dos Guimarães - Alcantilados, encontrando-se parcialmente interrompida em sua parte 
central pelos relevos residuais da Província Serrana (Fig. 3.1). 

O nosso estudo corresponde à seção oriental da Depressão, estendendo-se desde a 
borda leste dos relevos dobrados da Província Serrana em direção a noroeste, confinando 
com as escarpas do Planalto dos Guimarães-Alcantilados, a Província Serrana e as bordas 
meridionais do Planalto dos Pareeis. 

Trata-se de uma superfície dissecada, envolvendo modelados de topos tabulares, 
convexos e subordinadamente aguçados, com altimetrias variando de 200 a 500m. Apresenta 
dois aspectos bastante distintos. 

No trecho meridional, situado entre as bordas da Província Serrana e as escarpas do 
Planalto dos Guimarães-Alcantilados! ostenta um relevo relativamente dissecado, originando 
formas variadas, esculpidas em litologias pré-cambrianas do Grupo Cuiabá ( rochas de 
metamorfismo incipiente, predominando metassedimentos polimíticos ). A natureza e 
variação das litologias diferenciam os tipos de solos, predominando os pouco desenvolvidos 
como os Concrecionários distróficos e Lltólicos álicos. Permitiu também a formação de solos 
distróficos nas áreas marginai'> das escarpas da Província Serrana e do Planalto dos 
Guimarães-Alcantilados, Indistintamente, os solos são recobertos por cerrados nas suas 
várias fisionomias. 

- O trecho setentrional, entre a borda sul do Planalto dos Pareeis e norte do Planalto 
dos Guimarães-Alcantilados, tendo a oeste a Província Serrana, a Depressão tem caráter 
interplanáltica, relativamente dissecada, apresentando formas predominantemente tabulares 
sobre litologias pré-cambrianas da F ormação Diamantino ( siltitos, arcóseos, argilitos e 
arenitos ); no local desenvolvem solos variados e predominam os pouco desenvolvidos ( 
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Cambissolos álicos e Lateritas Hidromórficas álicas ). A vegetação predominante é de 
campo-cerrado com mata de galeria ). 

b) Planaltos Residuais do Alto Guaporé 

Essa unidade foi assim definida por Kux, Brasil e Franco (1979), e; compreende os 
relevos serranos situados a sudoeste do Planalto dos Pareeis. constituídos pelas serras 
Ricardo Franco, São Vicente, da Borda, do Caldeirão, do Cágado, Salto do Aguapeí e Santa 
Bárbara. 

A Serra Ricardo Franco tem disposição noroeste-sudoeste e se estende por cerca de 
130 Km. Apresenta altitudes que variam de 400 a 1.1 OOm, predominando altitudes 
superiores a 600m. Comporta dois conjuntos de relevos residuais caracterizados pela estreita 
relação com a estrutura. O conjunto meridional comporta as maiores altitudes (800-1.070m) 
e se caracteriza pela existência de superfície e patamares estruturais moldados em arenitos 
silicificados do Grupo Aguapeí (pré-cambriano superior). 

- 

Essas litologias somadas a fatores morfodinâmicos inibiram a ação da pedogênese, 
predominando os afloramentos rochosos e localmente as Areias Quartzosas, com vegetação 
de campo e campo sujo com matas de galerias em alguns vales. O conjunto setentrional 
possui nível altimétrico mais baixo (de 400 a 800m) e configura um relevo monoclinal com 
caimento de superfície volt.ado para sudoeste, assinalando planos e patamares estruturais. As 
escarpas voltadas para nordeste unem-se em declive à depressão circunvizinha, através de 
pedimentos. Também esculpidos em lítologias do Grupo Aguapeí, esse relevo apresenta 
solos Litólicos Distróficos alternados com Areias Quartzosas e uma faixa de afloramentos 
rochosos; sobre; os solos Lítólicos a vegetação 6 de contato cerrado/floresta estacional, com 
predomínio de cerrado e, sobre as Areias Quartzosas, ocorrem a mesma cobertura vegetal, 
mais matas de galeria, nos vales geralmente controlados pela estrutura geológica. 

·._, 
A Serra de São Vicente tem direção geral noroeste-sudeste e se estende por 

aproximadamente 5 5 Km. Configura um relevo residual bastante dissecado, predominando 
as formas de topos aguçados e convexos com vales aprofundados e altímetrias em tomo de 
800m. Apresenta topos planos e sua borda sudoeste é marcada por escarpas. 

Esculpido em metarenitos feldspáticos e ortoquartizíticos da Formação Morro 
Cristalino (Grupo Aguapeí), de idade pré-cambriana superior, comporta solos Litólicos, com 
trechos de Latossolo Vermelho-Amarelo dístrófíco, sobre relevos mais planos. A 
fítofisionomiaecológica é de contato cerrado/floresta estacionai, com predonúnio de espécies 
florestais. 

A serra de Santa Bárbara constitui um relevo residual bastante expressivo, marcado 
por patamares estruturais dissecados e afetados por tectônicas de dobramentos e 
falhamentos. 

Os patamares assinalam escarpas internas e vales profundos e recortados, com 
erosão diferenciada sobre as diversas litologias das formações do Grupo Aguapeí, 

.._., ._ 

.._ ,~ 
t ~.J L. 
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- 

estabelecendo distinções sensíveis em função das deformações tectônicas locais. Sobre a 
Formação Fortuna, que lhe serve de base, originaram superfícies mais conservadas 
delimitadas por escarpas abruptas que se unem em declive à depressão circunvizinha. As 
escarpas configuram serras locais como do Aguapeí e do Baú. Sobre os metaasiltitoa, filitos e 
ardósias da formação vale da Promissão, a erosão atuou no sentido de esculpir relevos 
rampeados e bastante dissecados, com drenagem densa (padrão do tipo treliça). Tais 
superfícies rampeadas unem-se em aclive a escarpas abruptas esculpidas em metarenitos 
feldspáticos da formação Morro Cristalino. Aí, as litologias mais resistentes aos processos de 
escoamento superficial inibiram a. dissecação dos topos, mas o sistema de zonas de fraqueza 
imposto pelas deformações tectônicas propiciou a incisão vertical nas bordas escarpadas, 
ocasionando vales profundos e reentrâncias nas escarpas. Localmente, as deformações 
tectônicas comandaram a orientação da erosão diferencial, originando sinclínais 
topograficamente invertidas, ou apresentando um relevo dobrado pouco evoluído como na 
serra do Buriti. Sobre os relevos escarpados geralmente ocorrem solos Litólicos e nas 
superfícies dissecadas predominam solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, 
Subordinamente, os Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos, associados a Areias 
Quartzosas ocorrem em topos planos mais elevados e esculpidos sobre metarenítos 
feldspáticos. A cobertura vegetal de cerrado cobre indistintamente as diversas paisagens 
geomorfológícas. 

- 
- As serras da Borda, do Cágado, Salto do Aguapeí e do Caldeirão constituem cristas 

alongadas e assimétricas resultantes da erosão parcial de relevos dobrados ( anticlinal do 
Cágado/sinclinal do Caldeirão), onde se desenvolvem solos litólicos distró:fico que sustentam 
uma vegetação de floresta estacionai decídua. 

e) A Depressão do Guaporé 

- 

Trata-se de uma unidade que compreende a terminação meridional de: uma vasta 
superfície rebaixada, que se estende desde os contrafortes da serra dos Pacaás Novos até os 
relevos residuais das serras de Santa Bárbara e do Salto do Aguapeí, bordejando as escarpas 
ocidentais do Planalto dos Pareeis. Localizadas ao sudoeste de Mato Grosso configura uma 
superfície rebaixada, de topografia bastante regular com altimetrias em tomo de 250m. 
Emergem relevos residuais dessa superfície, a exemplo da serra de Santa Bárbara, do Salto 
do Aguapeí, de São Vicente e Ricardo Franco. Os processos erosivos que elaboraram essa 
depressão truncaram indistintamente diferentes tipos de litologia. No segmento que se 
estende das serras de São Vicente • Salto do Aguapeí para sudoeste, a depressão apresenta 
duas fisionomias bem distintas: uma, constituída por relevos não inundáveis; e outra, 
formada por relevos periodicamente inundáveis, 

Os relevos não inundáveis são predominantemente planos e conservados 
observando-se apenas um trecho onde ele se toma dissecado, localizado entre a serra Santa 
Bárbara e o conjunto serrano composto pelas serras do Caldeirão, do Cágado e do Salto do 
Aguapeí, Na área onde os relevos são inundáveis, o modelado é plano, inurnado por colúvios 
resultantes de processos de pediplanação ocorridos em fases climáticas mais secas. As 
litologias são da Formação Guaporé (quartenário inferior) e compreendem sedimentos 
argila-arenosos e arenosos, onde desenvolveram-se solos Podzólicos Vermelho-Amarelos 

·._ 
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- distróficos e Latossolos Vermelho-Amarelos álicos (Oliveira, Amaral Filho e Vieira, 1982), 
com vegetação de floresta, em região de contato cerrado - floresta estacionai ( Amaral e 
Fonzar, 1982). A área de relevos dissecados acha-se confinada por relevos serranos, 

- Os modelados e topos tabulares têm densidade de drenagem baixa a média. As 
litologias são pré-cambrianas e pertencem ao Complexo Xingu (gnaisses, migmatitos, 
granitos, xistos). Os solos são Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos revestidos por 
florestas em região de contato cerrado/floresta estacional, 

- 
Os relevos afetados por inundações periódicas ocorrem nas parte mais baixas da 

área, drenado pelo alto curso do Rio Guaporé e por alguns de seus afluentes como os rios 
Galera, Alegre e Barbado. Nessa área, os modelados são de acumulação e passam boa parte 
do tempo recobertos por uma lâmina d'água, As litologias pertencem à Formação Pantanal 
(quartenário superior) e constituem-se de sedimentos arenosos e siltico - argilosos. Dominam 
as Latcritas Hídromórficas álicas recobertas por cerrado, e que, ao longo dos rios, passam a 
Gley Pouco Húmicos com mata de galeria. Dentro dessa área ocorrem pequenas elevações 
corno se fossem "ilha.'!" de modelados planos geralmente marcadas por sedimentos 
quartenâríos mais antigos e com solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos 
fiorestados. 

- 

- 

d) Província Serrana 
Compreende uma área de relevos dobrados e falhados, caracterizados por uma 

sucessão de anticlinais e sinclinais alongados, posicionadas em meio à Depressão do Alto 
Paraguai Paranatínga. A Província Serrana é constituída de um espesso pacote de rochas 
Pré-Cambrianas do Grupo Paraguai (Formações Puga, Araras, Raizama, Sepotuba e 
Diamantino). As rochas apresentam-se intensamente dobradas, falhadas e erodidas, 
representando um segmento de aproximadamente 400 Km da faixa do dobramento 
"Paraguai- Araguaia". 

Para melhor compreensão, a unidade gcomorfológica subdividiu-se em três seções: 
a meridional, a central e a setentrional. 

A meridional apresenta uma seqüência de dobras anticlinais e sinclinais, onde as 
anticlinais encontram-se, em geral, interiormente erodidas e as sinclinais, por vezes, 
conservadas, Esses relevos dobrados dão a configuração de cristas paralelas que recebem a 
denominação local de sem, de Tarumã, Muquém, Palmeira, Flechinhas, do Monjolinho, do 
Morro do Jejum, das Araras, da Água Limpa, do Vãozinho, e outras. A ação da erosão 
diferencia] sobre elas originou tipos de modelados distintos. Os arerútos resultantes da 
Formação Raizama propiciaram a formação de cristas alongadas, com vertentes abruptas, 
algumas das quais do tipo assimétrica (hog-back), como na serra do Muquém. Essas cristas 
constituem as bordas de anticlinais esvaziadas, registrando uma fase de inversão de relevo na 
seqüência evolutiva dos relevos dobrados. 

As litologias calcárias da Formação Araras e os folhelhos da Formação Sepotuba 
contribuíram para que a ação do escoamento superficial sobre o relevo modelasse fonn.as 
aguçadas e convexas. A drenagem acha-se comandada pela estrutura, resultando formas do 
tipo "ruz'', "combe", "cluse'' e garganta de superimposição. 

- 
- 

- 
·- 
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A seção central apresenta um conjunto de relevo dobrado, configurando cristas 
paralelas similares a da seção anterior. Nesse setor, os relevos são mais concordantes com a 
estrutura dobrada, a.; serras geralmente correspondem às anticlinais mantidas pelos arenitos 
ela Formação Raizama, a exemplo das serras da Bocaiúva, do Tira-Sentido, do Vira-Saia e 
do Requeijão. Essas serras apresentam topos parciahnente degradados por erosão, exibindo, 
por vezes, os calcários da Formação Araras que estão subjacentes. A drenagem local reflete 
bem as condições de controle estrutural. O Rio Pari, por exemplo, drena o interior de uma 
sinclinal localizada entre as anticlinais do Tira-Sentido e do Vira-Saia. Outros cursos cortam 
epigenicamente os flancos dos relevos dobrados, como ocorre com os córregos Piraputanga 
e da Serra. 

A seção setentrional compreende um conjunto de relevos dobrados que se dispõem 
espacialmente no sentido E-W numa extensão de mais de 160 Km. Nesse trecho, as cristas 
perdem um pouco a característica de paralelismo, embora continuem configurando formas 
alongadas sob a denominação de serras: como a Azul, Mo1To Selado, Santa Rita e do 
Cuiabá. As três primeiras são resultantes da inversão topográfica de sinclinaís por fenômenos 
erosivos, enquanto a última constitui uma anticlinal conservada. A drenagem abriu gargantas 
profundas (boqueirões} no relevo dobrado, e dissecou intensamente certos trechos do relevo, 
como nas bordas da serra de Santa Rita, onde os calcários da Formação Araras são propícios 
a ação do escoamento superficial linear. 

De modo geral, os solos da Província Serrana apresentam pequena variedade. Nas 
partes elevadas onde afloram os arenitos da Formação Raizama, predominam os Litólicos, e 
nas partes onde as litologias pertencem às Formações Sepotuba e Diamantino, dominam os 
Podzólicos V ermelho-Amarelos, Recobre-os uma vegetação generalizada de Cerrado com 
formações Florestais nos fundos de vales e em faixas e encostas de serras. 

- 

e) Planícies Coluviais Pré-Pantanal 

- 
Esta unidade geomorfológíca da região das Depressões do Alto Paraguai 

corresponde às áreas intermediárias entre os pantanais e as áreas livres de inundações, com 
altitudes que variam entro 130 a 220 m. Acompanham as escarpas cuestíformes da borda 
ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná (Serra de São Jerônimo/Ml'); os setores norte e 
nordeste da Se1Ta da Bodoquena/Mô, oeste da Depressão do Apa/MS, contornam as 
elevações residuais do Mato Grosso do Sul e as Morrarías do Urucum-Amolarll\1S. 
Atualmente, a unidade não mostra relação direta com a estrutura subjacente. Entretanto, sua 
origem e evolução estão lígadas às manifestações tectônicas, que atingiram a região, quando 
da Orogenia Andina e aos soerguimentos e bombeamentos que afetaram a borda ocidental 
da bacia. 

- 

- Os terrenos planos e baixos que caracterizam o relevo da área contém depósitos 
cohrviais, que resultam em formações superficiais de texturas diversificadas ( em decorrência 
da diferença do material de origem), de características pedológicas também diversificadas 
(Planossolos, Podzólicos, Gleys e Areias Quartzosas), recobertos por uma vegetação 
também diversificada tanto quanto à formação (Florestas, Cerrados e campos), quanto 
fisionomias (Florestas Aluviais Subcaducifólicas, Caducifólias, Cerradão, Campo-Cerrado, 
etc.). 
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3.2. 7 Região do Pantanal Matogrossense 

As planícies e pantanais Matogrosscnses (Mamede, 1993), localizam-se no centro 
sul do Estado e correspondem a uma extensa superfície de acumulação, com topografia 
muito plana; altimetrias inferiores a 180 m; de complexa rede hidrográfica e sujeita a 
inundações periódicas. inclusive com áreas permanentemente alagadas. tendo como principal 
eixo regional o Rio Paraguai. 

Essa vasta bacia de deposição (Figura 3.1), aloja um pacote de sedimentos 
Pleistocênicos e Holocenos, cuja espessura chega a atingir 500 m, 

No mapeamento do projeto Radambrasil e posteriormente, do projeto 
Macrozoneamento Geoambiental do Mato Grosso do Sul (1988) e do Pré-diagnóstico 
Ambiental, elaborado pela Engevíx (1987); definem-se na região correspondente ao Pantanal 
Matogrossense diferentes padrões de alagamentos das áreas que sofrem inundações 
periódicas. Segundo Mamed (1993, op cit), a reinterpretação das imagens de radar na escala 
1:250.000, de Landsat (Tiv1 5), na escala de 1:100.000, e Landsat 1:1.000.000, além de 
observações de campo, mapeou-se duas feições geomorfológicas distintas: 

- Uma relacionada às áreas de acumulação inundáveis com 3 graus de 
umidade: inundações fraca. média e forte (escala 1 :1.000.000); 
Outra relacionada às planícies que podem ser identificadas segundo diferentes 
processos genéticos de sua formação: planícies flúvio-lacustres (nos 
interflúvios); e planícies fluviais (vinculadas ao Rio Paraguai e seus afluentes). 
Segundo Mamed, op cit, essas feições são caracterizadas como subunidades 
geomorfológicas que formam as Planícies e Pantanais Matogrossenses, 

a) Áreas de Acumulação Inundável: 
Estão diretamente relacionadas às variações topográficas e a presença ou não de um 

horizonte diagnóstico subsuperficial de textura média e argilosa (Orioli, Amaral Filho, 
Oliveira, 1982), que caracterizam o comportamento das águas superficiais e situações 
subsuperficiais. Nesse esquema distingue-se as áreas de "fraco" alagamento, posicionadas 
distantes do eixo principal de drenagem local onde as altimetrias variam entre 1 :50 e 180 m; 
nessas áreas o horizonte diagnóstico subsuperficial apresenta textura arenosa, permitindo um 
alagamento de cerca de 50 cm de altura de água na superfície durante as cheias "médias" 
que persiste por 3 a 4 meses. As áreas de "médio" alagamento, de modo geral, ocupam 
posições altimétricas intermediárias, com altimetrias pouco menos elevadas que as anteriores; 
o alagamento prolonga-se por 4 a 6 meses enquanto que as alturas das águas giram em tomo 
de 4 a 6 metros; o alagamento pode estender-se por mais tempo em função dos horizontes 
subsuperficiais diagnósticos, cuja textura média a argilosa promovem tais variações. As áreas 
com "forte" alagamento localizam-se à jusante das áreas de "médio" alagamento, em 
topografia inferior (e altimetrias inferiores a 100 m) e nas confluências dos principais cursos 
fluviais, onde o alagamento é expressivo e chega a durar 9 meses, além de áreas que 
permanecem alagadas o ano todo. 

As áreas de Acumulações Inundáveis alojam feições peculiares que são os "leques" 
aluviais, a exemplo do grande leque do Taquarí/Mô, de significado regional, com cerca de 
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50.000 Km>, Outras feições dessas áreas de acumulações são identificadas e denominadas 
regionalmente com os seguintes significados descritivos: 

"baías" - pequenas depressões no terreno, de variadas formas ( circulares, 
semicirculares ou irregulares), contendo água ou não; podem estar ou não 
recobertas por vegetações aquáticas; 

- "cordilheiras" - são faixas do terreno (em média mais longas que largas), 
nonnaimente de 3 m acima do nível de base local, e que balizam as baías, ou 
direcionam as vazantes. São locais preferenciais para as sedes das fazendas, 
muito usadas como retiros para o gado pantaneiro, servindo como refúgio 
para a fauna regional nas épocas das cheias; 

- "vazantes" - amplas depressões alongadas, localizadas entre "cordilheiras", 
que funcionam como curso fluvial, com até vários quilômetros de extensão e 
que podem ter caráter intermitente: perene: ou estar ligando "baías", e 
também cursos d'água; 

- . "corixos'' - cursos d'água de caráter perene, que ligam baías contiguas ou 
mesmo cursos d'água de maiores portes, com maior poder erosivo que as 
"vazantes" ( apresentam leitos mais escavados, normalmente mais estreitos e 
profundos que as "vazantes"). 

b) Planícies Fluviais e Flüvio-Lacustres: 
Correspondem às faixas deposicíonais relacionadas aos cursos do Rio Paraguai e 

seus principais contribuintes (como os rios: Cuiabá e Piquiri em Mato Grosso). As áreas de 
acumulação fluvial são modeladas em depósitos Holocênicos ao longo dos vales 
caracterizados por diques marginais, ilhas e lagoas. As condições hidrodinâmicas das 
planícies refletem um jogo de deposição e erosão; e a instalibidade das calhas aluviais mostra 
as variações do leito dos rios e sua migração, pela formação de diques marginais e até por 
entulhamente das drenagens. 

As planícies flúvio-lacustres correspondem aos depósitos das áreas marginais das 
lagoas nos processos hidrodinãmicos de enchentes e vazantes, onde variam na qualidade e 
quantidade de sedimentos carreados, Em Mato Grosso, predominam essas lagoas, com 
destaque para Uberaba e Guaiba, que são alimentadas por uma complexa rede de canais 
intercomunicantes no extremo sudoeste do Estado. Tal fato é explicado pela presença de 
maciços residuais sustentados por sedimentos do Grupo Paraguai, notadamente a serra do 
Amolar, que condiciona o curso do Rio Paraguai e alinha essas lagoas segundo a direção N 
NW (subparalelo) ao trend das principais estruturas regionais); além de promover um 
espraiamento das águas nesse ponto, onde também deaáguam importantes afluentes: Alegre, 
Caracará e Cuiabá. Este último faz divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. 
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As variações fitofisionômicas e dos solos do Pantanal estão intimamente ligadas à 
dinâmica'> das águas, à gênese dos sedimentos carreados e aos regimes dos rios. Assim, o 
caráter caducifólio das Florestas Estacionais e o caráter xeromórfico dos Cerrados variam 
principalmente em função das altimetrias das áreas e dos graus de alagamento dos solos. As 
condições ecológicas da região permitem variações fltofísionômícas de Florestas Estacionais 
( subcaducifólias) em terras altas e em terras baixas, a ocorrência de Florestas Estacionais 
Aluviai"> ( com palmeiras); bem como a ocorrência de Cerradão, Cerrados e Campos. Há 
uma grande biodiversidade na região, a exemplo das feições hebáceas cuja diversidade e 
potencial forrageiro promovem pastagens naturais, que alimentam a fauna e a criação de 
gado (criação extensiva) do Pantanal. 

Os solos predominantes na região do Pantanal são os hidromórficos e a estreita 
relação com a dinámica das águas e a gênese dos sedimentos sobre os quais se desenvolvem> 
é o que determina as classes dos solos, e suas características físíco-químícas, Ocorrem solos 
Aluviais, Gleys Pouco Húmicos, Plintossolos, Planossolos, Vertissolos, Solonetz Solodizado 
e Areias Quartzosas, os quais desenvolvem-se principalmente sobre litologias Quaternárias 
da Formação Pantanal e nas Aluviões Holocênicas. Ocorrem ainda, manchas de Podzólicos, 
a exemplo da ilha do Bananal nas proximidades da fazenda Pirigara, que se desenvolvem 
sobre litologias Quaternárias (mas ainda questionável quanto sua gênese); e solos Litólicos 
relacionados aos residuais que emergem em blocos, a exemplo das serras do Amolar, 
Solteira e Morro das Éguas. Há que salientar o caráter solódico (saturação com sódio 
trocável entre 6 a 15%) de vários solos do Pantanal, e o caráter textura! (dos horizontes 
diagnósticos) que são critérios básicos no julgamento das características agronômicas dos 
solos com graves restrições ao uso e ocupação ( aliás, ao contrário, definem áreas que devem, 
a todo custo, serem preservadas). 

- 

3.3 Características Físicas e Hidrológicas das Bacias Hidrográficas 

O território estadual de Mato Grosso está inserido em três grandes bacias hidrográficas, 
as quais, por sua vez, foram subdivididas em unidades menores, tomando possível identificar 
elementos característicos do ponto de vista morf o-estrutural, hidráulico e sócio-ambiental. 

Na Carta 2, encontra-se a distribuição geográfica das bacias adotadas, circunscritas aos 
limites políticos do Estado do Mato Grosso, de acordo com a nomenclatura descrita no 
Quadro 3.4, que relaciona também as respetivas áreas de drenagem. 

A numeração das bacias Amazônica e Araguaia-Tocantina está em conformidade com 
aquela adotada pelo DNAEE~ na Platina (Paraná) optou-se simplesmente pela numeração 
sequencial, já que o DNAEE a considera como Bacia IV. 

- 
O mapa base utilizado na determinação da área e dos demais parâmetros hidrológicos 

(Esc, 1:1.500.000) mostra que a divisão adotada não excede os limites políticos do Estado 
do Mato Grosso na parte drenada pela Bacia Platina, salvo em pequena área no Pantanal. 
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QUADR03.4 

Á...lIBA DE DRENAGEM DAS BACLi\S (KM2) 

/ I - BACIA AMAZÔl\.'ICA 1 592.382,54 i 
I.1 Guaporé-Madeira 1 123.398 

I.1.1 Alto Guaporé 43.961.87 
I.1.2 ,<\ripuanã l 79.435,61 1 

I.2 Juruena 179.101 
12.1 Alto Juruena 93.051,28 
12.2 Baixo Juruena 29.215,51 
I.2.3 Alto Arinos 31.102,74 
I.2.4 Baixo Arinos 25.729,47 

I. 3 Teles Pires 113.707 
I.3.1 Alto Teles Pires 32.452,68 
I.3.2 Baixo Teles Pires 81.253,55 

1.3 Xingu 176.179 
I. 4.1 Alto Xiru!U 76.092.36 
I.4.2 Médio~ ~"""'' 100.087,47 

II • BACIA ARAGUAIA!TOCANTINS 132.237,56 
1 Il.1 Rio Aragu - ·~ 73.198 

11.1.1 Alto Arasuaía 22.937,00 
II. l. 2 Médio Araguaia 18.681,02 
11.1. 3 Baixo Arasuaía 31.579,91 

II.2 Rio das Mortes 59.039 
II.2.1 Alto Rio das Mortes 27.197,69 
IT.2.2 Baixo Rio das Mortes 31.841,94 

III - BACLI\ PLATINA 176.800,60 
Ill. l Alto Parazuai 48.216,65 

Ill.1.1 Superior 9.116,48 
IIT.1.2 Médio 18.047,90 

• ll.1.3 Inferior 21.052,27 1 

III.2 Cuiabá 28.732.73 
m.2.1 Alto 14.636,20 
m.2.2Médio 14.096,53 

m.s São Lourenço 22.595,81 
m.3.1 Alto 7.532,63 
ID.3.2 Vermelho 15.063,18 

m. 4 Corrcntes/Ta9.uari 12.096,04 
m. 4.1 Correntes/ítiouira 8.086,77 
III.4.2 Alto Taquari 4.009,27 

IV Pantanal 65.159,37 
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texto giansanti 

3.3.1 Fragilidade potencial dos Terrenos 

A carta de fragilidade potencial das terras foi elaborada considerando os aspectos 
fito-fisionômico-ecológicos, climáticos, tipos de solo, compartimento o formas de relevo bom 
como a geologia das paisagens regionais. Desse estudo correlativo, estabeleceram-se critérios 
que definiram "unidades de mapeamento" segundo uma escala valorativa de níveis 
hierárquicos dos graus de fragilidades potenciais das paisagens regionais: alta fragilidade 
potencial - A (P), média fragilidade potencial l\11 (P), e baixa fragilidade potencial B (P), nos 
diferentes contextos morfoesculturais (região plana, região de serras, região de depressões, 
região de chapadas e região de planícies) no Estado de Mato Grosso. 

As unidades de mapeamento foram quantificadas na escala regional 1:1.000.000, 
por sub-bacias, que foram definidas segundo os critérios estabelecidos tanto pelos estudos de 
sócio-economia, onde foram consideradas as microrregiões do Estado, quanto pelo estudos 
de hidrologia, onde estabeleceu-se uma compartimentação segundo as caracteristicas 
hidrográficas regionais dos principais contribuintes no Estado de Mato Grosso. Portanto, na 
área de estudo, que corresponde às terras do Estado drenadas pela Bacia Amazônica 
(582.382,54 Km2) e pela Bacia Araguaia-Tocantina (132.237,56 Kni2) ocorrem cerca de 
55, 11 % de terras com alta fragilidade potencial, 33,62% de terras com média fragilidade 
potencial e 11,27% de terras com baixa fragilidade potencial. O Quadro 3.5 mostra a 
tabulação dos dados resultantes da quantificação das unidades de mapeamento por sub 
bacias, na escala de 1:1.000.000. 
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QUADR0-3.5 
FRAGILIDADE POTENCIAL DAS TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Àrea Alta F1·J:t2ilidade Média Fragilidade Baixa Fra2ilidade 
Bacia :Sub-biida. .... Tot~ Areaabliot AreaReL : : Ana ab:roL · Ar.ea reL . . Area úsol; AnareL 

(Kin.Z) ' (Kmi). 
.. 

(%) . ' . ''(Km2'1 .(%).::: ·.·. ,lK,n'.l\ . : .. (%) 
I.1.1. Alto Gu:iporé 

1 
43.961,87 34.448,64 78,36 9 . .513,23 21,64 -0- -0- 

A 11.2-.Extmno Noroeste 
! do Emdo/Aripuanã 79.435,61 35.835,70 45,11 41.097,83 51.74 2.502,0! 3,15 

M I.2. l.AJto Juruena 
93.051.28 63.932.67 68.70 10.297,91 11.07 18.820.70 20.23 

A I.2.2.Baixo 

1 

Juruena 29.215,51 16.799,86 57,50 12.415,65 42,50 -0- -0- 
z 1.2.3.Alto Arinos 

31.102,741 16.437,20 52,85 12.633,4 9 40,62 2.032,05 6,53 
ô I.2.4.BaiXO Armos 

25.729.47 6.309,25 Z4,52 17.841,97 67,95 1.938,25 7,~3 
N 1.3.1.A.lto Teles 

Pires 32.452.68 10.925,35 33,67 17.996,4 8 55.45 3.530 85 10 88 
• 1.3.2.Baixo Teles 1 

1 
Pires 81.253,55 35.682.76 43.91 41.878,84 51.54 3.691,95 4,55 

1 

e I.4.1.Alto Xingu 
76.092,36 35.586,92 46,76 34.987,39 45,98 S.518,05 7,26 

A I.4.2.Médio Xingu 
1 100.087,47 38.166,4 9 38,13 21.447,18 21.43 40.471.80 40,44 

Sub-total :5,z.332,:54 ;W4.124,84 •• ,,6!5 219,r.n,,1 37,10 78,!50!5,73 13,Z!'l 

A II.1.1. Alto Rio l R Arazuaia 22937,00 20.354,64 88.74 l.325,47 5,78 1.256,89 5.48 
A II.1.2.Médio Rio 
G T Araguaia 18.681.02 17.444,25 93,38 -0- -0- 1.236,77 6,62 
u o Il.1.3.Baixo Rio 

IA e Araguaia 31.579,91 19.793.4 O 62,69 11.171,70 35,37 614,81 1,94 
I A II. 2.1.Alto Rio das 
A N Mortes 27.197,6 9 19.879,92 73,09 7.317,77 26,91 -O- -0- 

T 11.2.2.Bmxo Rio 
I das Mortes 31.841,94 27.761,53 87,18 3.966,22 12,46 114,19 0,36 

N 
A Sub-total 132.237,56 105.233,74 79,S8 23.781,l(í 17,98 3.222,66 2,44 

W.1.1.Alto Pm-nguisi 
Superior 9.116,48 4.952,14 54,32 3.901,74 42,80 262,60 2,88 

1 
p DI.1.2.Alto Paraguai 

Médio 18.047,90 11. 716,61 64,92 4.378,35 24,26 1.952,94 10,82 
L III.1.3.Alto 

Parazuai Inferior 21.052,27 11.884, 10 56.45 5.798.86 27,55 3.369,31 16.00 
A III.:2.1..Alw Cuiabá 

14.6)6,20 12.557,13 85,80 2.079,07 14,20 -0- -0- 
T III.2.2.Médio 

Cuiabá 14.096,53 12.055,71 85,52 2.040,82 14,48 -o- -0- 
I m.3.1.Alto sao 

l Lourenço 7.532,63 5.783,35 76.78 1.749,28 23,22 -0- -0- 

N III.3.2.Rio 
Vermelho 15.063,18 13.012.37 86,39 1.877,12 12.46 173.69 1,15 

1 A III.4.1.Rio 

1 

Correntes 8.086,77 7.348.60 90,87 738,17 9,13 -0- -0- 
III.4.2.Alto 
Taouari 4.009,27 3.550,24 88,55 26,88 0,67 432,15 10,78 

1 UI.5.Do Pantanal 

- 
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1 65.159 37 58.391.89 89 61 6.767.48 1039 -0- -0- 

1 Sub-total 176.800,60 141.252,1' 78,89 29.357,77 16,61 6.190,69 3,5& 

TOTAL GERAL 901.410,70 540.610,71 59,97 172..890,90 30,28 87.919,08 9,75 
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·._ 

BACIA AMAZÔNICA 

Com uma área de 582.382, 54 Km2, a Bacia Amazônica no Estado de Mato Grosso 
foi compartimentada em 1 O sub-bacias, para efeito do presente estudo e apresenta um 
montante de 49,65% de suas terras com alta fragilidade potencial, basicamente relacionadas 
às áreas de cabeceiras de rios; às áreas com solos extremamente susceptíveís a processos 
erosivos, como as Areias Quartzosas, os Podzólicos em relevos acidentados, os Latossolos 
Arenosos de coberturas Terciárias-Quaternárias; às áreas com solos pouco desenvolvidos, 
Litólicos, Lítossolos, Concrecionários e Cambissolos; e às áreas com solos que sofrem 
inundações periódicas como os Gley Pouco Húmicos, os Aluviais, as Areias Quartzosas 
Hidromórficas e o Plintossolos. Relacionam-se também às superfícies com formas de relevo 
extremamente dissecadas de topos aguçados tanto em áreas de florestas quanto em cerrado e 
campos (que ocorrem nos climas Ame Aw de kõppen). As terras de moderada fragilidade 
potencial correspondem a 37, 10% da área da Bacia Amazônica em Mato Grosso, 
relacionadas basicamente às superfícies de formas de relevo de topos tabulares e convexo, de 
moderada dissecação, solos de textura média a argilosa tanto em áreas florestadas como em 
áreas de cerrado e campos em diferentes litologias, 

- As terras de baixa fragilidade potencial correspondem a 13,25% da área da bacia, e 
relacionam-se basicamente às superfícies aplanadas da Chapada dos Pareeis ( com Latossolo 
Vermelho-Escuro argiloso, vegetação de cerrado e sobre litologia terciária-quaternária); as 
superfícies de topos tabulares de baixa dissecados amplos interfluvios do Planalto Dissecado 
dos Pareeis ( com Latossolos argilosos e argilo-arenosos, em área de transição fítofisionômica 
floresta/cerrado); e às superfícies de topos convexos e tabulares das Depressões do Sul da 
Amazônia e Periférica do Sul do Pará (com solos Podzólicos Vermelho-Amarelos argilo 
arenosos, associados à Terra Roxa estruturada e Podzólicos Eutróficos sobre Iítologias do 
Complexo Xingue cobertura vegetal de Floresta Perenifólia). 

- 
- 

I.1 SUB-BACIA GUAPORE-MADEIRA 

- 

I.1.1 ALTO GlJA_pQRÉ 

As terras de alta fragilidade potencial, 78.36% (Quadro 3.5) da área dessa sub-bacia 
correspondem às unidades de ambientes naturais do Planalto dos Pareeis, dos Planaltos 
Residuais de Alto Guaporé e da Depressão do Guaporé, As cabeceiras dos contribuintes da 
margem direita do Alto Guaporé encontram-se nas áreas de alta fragilidade potencial do 
Planalto dos Pareeis, com solos arenosos (predominando as areias quartzosas), vegetação de 
campo cerrado com matas de galeria e faixas de matas de encosta recobrindo principalmente 
os arenitos do grupo Pareeis. Os Planaltos Residuais do Alto Guaporé são representados 
pelas serras Ricardo Franco, São Vicente da Borda, do Caldeirão, do Cágado, Salto do 
Aguapeí e Santa Bárbara. As características litológicas. somadas aos fatores 
morfodinâmicos, inibiram a ação pedogenética, predominando os afloramentos rochosos, os 
solos litólicos e a ocorrência de Areias Quartzosas com vegetação de campo, campo sujo e 
matas de galeria em alguns vales. Ocorrem, ainda, faixas de matas caducifólia e 
subcaducifólia nas encostas das serras, as quais muitas vezes avançam para os vales e 

76 



misturam-se com as matas de galeria. Há interpenetrações de cerrados nos ambientes de 
floresta, promovendo uma biodiversidade muito grande e sistemas naturais muito frágeis. 

O caráter caducifólio das matas promoveu o desenvolvimento e reposição anual de 
expressivo volume de matéria orgânica sobre os diversos solos que ocorrem na região, tendo 
significativa importância para os solos mais rasos (litólicos) dos relevos residuais sobretudo 
nas vertentes mais íngremes. 

As características do regime pluviométrico anual, onde as chuvas torrenciais são de 
grande intensidade, de curta duração, e concentradas em determinados períodos; e a época 
de seca coincidente com o inverno, com ventos frios e fortes, é outro fator que atua sobre os 
ambientes naturais tendo muita importância para aqueles mais susceptíveis a processos 
erosivos. 

Os solos que apresentam problemas de hidromorfia, principalmente os Gley Pouco 
Húmicos e as Lateritas Hidromórficas, hoje denominadas Plíntossolos, relacionam-se a 
ambientes naturais de áreas de planícies fluviais e áreas de acumulação inundáveis, 
respectivamente da Depressão do Alto Paraguai. 

..•... 

As terras de média fragilidade potencial representam 21,64% da área da sub-bacia 
do Alto Guaporé, Relacionam-se aos relevos denudacionais de topos tabulares e aplanados. 
Apresentam topografias regulares em ambientes naturais da Depressão do Alto Guaporé em 
cuja superfície rebaixada e bem conservada ocorrem solos predominantemente Podzólicos 
Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo de texturas média a argilosa recoberto por florestas 
subcaducif ólia e caducif ólia . 

I.1.2 ARJPUANÃ (EXTREMO NOROESTE DO ESTADO) 

- 
Drenado pelos rios Aripuanã, Roosevelt e Madeirinha, que são afluentes do Rio 

Madeira, 45, 11 % dessa área apresentam alta fragilidade potencial, devida principalmente ãs 
características morfodinâmicas e pedológicas dos ambientes naturais da Região das 
Depressões da Amazônia Meridional. As formas denudacionaís dos relevos são muito 
dissecadas com topos aguçados e convexos, principalmente relacionados aos residuais, em 
blocos descontínuos, que emergem das depressões onde predominam os solos Lltólicos em 
área florestada e clima quente úmido com chuvas intensas. Localmente, ocorre vegetação de 
campo-cerrado, cerradão e campo sujo: relacionadas às superfícies altas dos relevos 
residuais. Observa-se que grande parte dessa área encontra-se, de certa forma, protegida 
legalmente por estar em áreas de reserva Indígena (Carta 4 em anexo). No Extremo 
Noroeste do Estado 51, 74% da área apresentam média fragilidade potencial, em ambientes 
naturais das superficies rebaixadas das depressões do sul da Amazônia e Periférica do sul do 
Pará, onde predominam os solos Podzólicos de textura argilosa, recobertas por florestas 
perenífólías (Ombrófilas abertas e densas). 

l.2 SUB-BACIA JURUENA I ARINOS 
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I.2.1 ALTO JURUENA 

As terras de alta fragilidade potencial do alto Juruena correspondem a 68, 70% de 
sua superfície e estão relacionadas aos ambientes naturais do Planalto Dissecado dos Pareeis 
e do Planalto Residual do Sul da Amazônia. O Rio Juruena tem suas nascentes na Chapada 
dos Pareeis onde, apesar de cortar uma superfície aplanada e com baixa declividade, o solo 
que se desenvolve sobre lítologias do Grupo Pareeis {arenitos da Formação Utiariti) é 
extremamente arenoso, recoberto por uma vegetação de transição (Floresta/Cerrado) com 
predomínio de campo-cerrado, coincidente com a transição climática regional (Fig. 3.2). As 
Areias Quartzosas estão recobertas por campos cerrado na sua maior parte e, onde ocorrem 
cm associação com Latossolos V crmclho-Amerelos, a cobertura vegetal passa da 
firofisionomia de cerrados para floresta. Esse fato caracteriza ainda mais as terras de alta 
fragilidade potencial dos ambientes naturais do Planalto dos Pareeis, do Alto Juruena, uma 
vez que a fragiíidade dos solos correlaciona-se à faixa transicional entre as característícas 
florísticas da Amazônia e as do Brasil Central. 

Os rios Camararé, Juruena, Juína, Buriti e Papagaio apresentam faixas 
deposicionais onde se desenvolvem sob aluviões em mata de galeria, além das Areias 
Quartzosas, Os vales amplos e profundos desses rios apresentam-se dissecados pela 
drenagem e muitas vezes entalhados a partir do nível de cimeira da Chapada dos Pareeis 
com ocorrência de escarpas erosivas esculpidas nos arenitos do Grupo Pareeis (F ormação 
r ltiariti) •.... ''-)· 

Os diferentes níveis do Planalto dos Pareeis esculpidos sobre litologias do Grupo 
Pareeis, com ambientes naturais de alta fragilidade relacionam-se a áreas muito susceptíveis 
a processos erosivos. Quando se retira a cobertura vegetal para o uso do solo, já que a 
superfície aplainada é de baixa declividade e induz o processo de ocupação, não se levam em 
consideração consequências de degradação ambiental. 

As áreas de alta fragilidade potencial relacionadas aos ambientes naturais dos 
Planaltos Residuais do Sul da Amazônia correspondem às superficies muito dissecadas, 
recortadas e descontínuas espacíalmcnte, onde ocorrem solos Litólicos (pouco 
desenvolvidos), em clima quente e chuvoso (médias superiores a 2.000 mm/ano). A 
cobertura vegetal predominante é de Floresta Perenífólía, mas com variações 
fítofísionômicas, chegando a ocorrer manchas de campo-cerrado nos topos dos residuais 
com solos muito rasos. Nesses ambientes de alta fragilidade potencial predominam litologias 
pré-cambríanas do Complexo Xingu, Da superfície do Alto Juruena, ll,07% apresentam 
média fragilidade potencial em ambientes do Planalto Dissecado dos Pareeis e da Depressão 
do Sul da Amazônia. 

Os ambientes naturais do Planalto Dissecado dos Pareeis mostram visíveis 
correlações entre os solos e a vegetação, comportando pequena variação litológica e 
geomorfológica, Isso significa que os ambientes naturais de média fragilidade encontram-se 
em uma superfície topográfica relativamente homogênea, com grande similaridade de 
formas, pouco dissecadas, grandes interflúvios, esculpidas sobre rochas do Grupo Pareeis, 
onde se desenvolvem Latossolos Vermelho-Amarelos areno-argilosos, recobertos por 
vegetação transicional Floresta/Cerrado, com exuberância das matas de galeria. 
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Os ambientes de média fragilidade potencial da Depressão do Sul da Amazônia 
correspondem às superfícies rebaixadas, dissecadas cm formas predominantemente convexas 
e altimetrias em tomo de 250m, em litologias do Complexo Xingu, comportando solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos e subordinadamente Latossolos, sob cobertura de Floresta. 

Essa superfície interpenetra os relevos residuais dissecados, também recobertos por 
Floresta, onde o clima quente e chuvoso apresenta médias anuais de precipitação acima de 
2.000 mm (Fig. 3.3}. 

A superfícíe do Alto Juruena apresenta 20,23% de terras de baixa fragilidade 
potencial relacionada às superfícies conservadas, aplainadas, com declividades médias 
inferiores a 3% da Chapada dos Pareeis, esculpidas em cobertura Sedimentar Terciária 
ouartenaría, onde se desenvolvem Latossolos Vermelho-Escuros distró:ficos argilosos e 
argila-arenosos. Esse nível mais elevado do Planalto corresponde ao topo da Chapada dos 
Pareeis, predominando vegetação de campo-cerrado, onde a Floresta. Perenifólia 
(Amazônica) avança nos fundos dos vales em forma de matas de galeria. 

I.2.2 BAIXO JURUENA 

' •••••• 

As terras de alta fragilidade potencial do Baixo Juruena (57,50%) relacionam-se 
principalmente às áreas acidentadas do Amazônia Meridional, serras do Apiacás (parte 
ocidental) e Caiabis, onde predominam solos rasos (principalmente litólicos) e vegetação de 
floresta (sobretudo nas faixas das encostas e vales); e subordinadamente ocorre vegetação de 
contato floresta/Cerrados (cerradão e campo-cerrado nos topos das serras). As formas de 
topos aguçados desses relevos residuais são esculpidas principalmente em arenitos pré 
cambrianos da formação Dardanelos (na Serra dos Caiabis) e; arenitos do proterozóico 
médio do Grupo Beneficente (na Serra dos Apiacás). As bordas das serras funcionam como 
dispersoraa de drenagem nessas áreas de alta fragilidade potencial. Soma-se o fato de se ter 
um clima quente e úmido (Am de Kõppen), onde observam-se situações muito específicas 
nas paisagens dos ambientes naturais, tais como: a ocorrência de solos pouco desenvolvidos, 
recobertos tanto por vegetação de cerrado, quanto por florestas; e a ocorrência de manchas 
de solos Podzólicos recobertos por florestas em litologias areníticas e relevo muito 
acidentados. 

Na superfície do Baixo Juruena 42, 50% da área correspondem às terras de média 
fragilidade potencial da região da depressão do sul da Amazônia, caracterizada por ser uma 
superfície rebaixada e dissecada em formas predominantemente convexas com altimetrias 
variando em tomo de 250m, sobre litologi.as pré-cambrianas do complexo Xingu onde se 
desenvolvem basicamente solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, recobertos 
extensivamente por vegetação de floresta perenifólia o que caracteriza a consonância dos 
ambientes naturais do clima úmido atuante na região. 

·- 
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I.2.3 ALTO AR.Ii'\JOS 

O Alto Arinos apresenta 52,85% de sua superfície com terras de alta fragilidade 
potencial basicamente relacionadas aos ambientes naturais do Planalto dos Pareeis, e uma 
pequena parte relacionada aos ambientes da Província Serrana. O Rio Arinos nasce na 
Província Serrana e suas altas cabeceiras encontram-se em ambientes naturais extremamente 
frágeis, com solos de cerrados, Nesses ambientes naturais, predominam solos Litólicos, 
Podzólicos Vemelho-Amarelos e Cambissolos, desenvolvidos sobre Iitogias pré-cambrianas 
do Grupo Alto Paraguai e Grupo Cuiabá, sendo recobertos por uma variação de cerrados 
(Cerradão, campo-cerrado e campo sujo, com matas de galeria). A variação da vegetação se 
dá sobretudo por causa da variação dos solos que ocorre nas diversas feições do relevo. 

·._ 
A ocorrência de mata subcaducifólia nas encostas e faixas dos sopés das senas 

misturam-se com as matas de galeria e raleiam-se nas partes mais elevadas onde ocorre a 
transição cerradão/cerrado e onde os solos são pouco desenvolvidos. 

No contato Província Serrada/Planalto Dissecado dos Pareeis, o Alto Arinos 
apresenta uma superfície deprimida e secciona o Planalto Dissecado através de ampla 
percée, semelhante a uma depressão, sobretudo pelas suas dimensões, promovendo a 
formação de planície e terraços fluviais nessa superfície aplanada, sujeita a inundações 
periódicas, ocorrendo inclusive áreas permanentemente alagadas, onde se desenvolvem solos 
com problemas de hidromorfismo. No Planalto Dissecado dos Pareeis, as terras de alta 
fragilidade potencial estão relacionadas principalmente às altas cabeceiras dos contribuintes 
do Alto Rio Arinos onde se desenvolveram solos arenosos ( areias quartzosas e Sub 
Podzéíicas associadas a Areias Quartzosas) e cujo relevo apresenta-se dissecado, com 
formas de topos tabulares esculpidas em sua maior parte sobre os arenitos do Grupo Pareeis 
(formação Utiariti e Salto das Nuvens). 

~· 

A vegetação corresponde à faixa transicional entre as características regionais da 
Amazônia com as características do Centro Oeste clima Aw de Kôppen com estação seca 
coincidindo com o inverno a precipitações médias variando entre 1750 mm e 2000 mm por 
ano, sobretudo nos solos mais arenosos e hidromórficos e Floresta subcaducifólia nas matas 
de galeria e nos solos Latossólicos associados ãs Areias Quartzosas, 

Da superfície do Alto Arinos, 40, 62% correspondem às terras de média fragilidade 
potencial relacionadas aos ambientes naturais do Planalto dos Pareeis onde predominam os 
relevos planos com formas de topos tabulares de baixas declividades, sobre as quais 
desenvolveram-se príncipalmente os solos Latossolos Vermelho-Amarelos distró:ficos de 
texturas argilosa e média, bem drenados, bastante permeáveis, em sedimentos quaternários e 
terciário-quatemários e sobre arenitos do Grupo Pareeis. Independentemente do material 
originário, apresentam boas características físicas, sem impedimentos ao desenvolvimento 
das raízes e manejo, permitíndo o emprego de qualquer implemento agrícola (Radambrasil, 
folha Cuiabá, 1982). A vegetação predominante é a floresta subcaducifólia e 
subordinadamente ocorrem campos-cerrados e cerradão com matas de galeria. 

No Alto Arínos, 6,53% da área correspondem às terras de baixa :fragilidade 
potencial relacionadas aos ambientes naturais da Chapada dos Pareeis, onde a superfície é 
aplanada com declividades inferiores a 3%, esculpida sobre íitologías terciário-quaternários 
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( cobertura Detrito-Laterítica) nas quais desenvolvem-se Latossolos V ermelho-Escuros 
distrôficos argilosos, recobertos por uma vegetação de campo cerrado. 

I.2.4 BAIXO ARINOS 

Considerando a área de 25. 729,47 kJ.n2, que compreende a superfície do Baixo 
Arinos, 24,52% correspondem a áreas de alta fragilidade potencial, relacionadas às terras do 
Planalto Dissecado dos Pareeis e da Depressão da Amazônia Meridional ( especialmente aos 
conjuntos de relevos residuais muito dissecados, distribuídos na paisagem de modo 
descontínuo, cujo maior bloco é representado pela Serra dos Caiabis). 

As áreas de alta fragilidade potencial do Baixo Arinos, relacionadas ao Planalto 
Dissecado dos Pareeis, correspondem às superfícies onde ocorrem solos pouco 
desenvolvidos: solos Aluviais sobre sedimentos recentes de granulometria muito heterogênea. 
associados a solos hidromórficos e recobertos por plantas; solos concrecionârios, 
desenvolvidos sobre arenito da Fazenda Casa Branca (Grupo Pareeis) recobertos por campo 
cerrado; e Areias Quartzosas desenvolvidas tanto sobre os arenitos do grupo Pareeis ( da 
Fazenda Casa Branca), quanto sobre os arenitos do Grupo Caiabis (Formação Dardanelo), 
com vegetação de cerradão e campo-cerrado. 

·- 

As áreas de alta fragilidade potencial relacíonadas aos relevos residuais ( sobretudo à 
serra dos Caiabis) apresentam solos rasos e pouco desenvolvidos (Lltólicos e Areias 
Quartzosas, respectivamente) sobre litologias do Grupo Caíabis (arenitos da Formação 
Dardanelos), onde ocorrem vegetações de campo-cerrado, cerradão e Floresta Perenifólia, 
em clima quente e chuvoso; e solos Podzólicos Vermelho-Amarelos Distróficos, de textura 
argilosa, em relevos acidentados, muitas vezes cascalhentos, desenvolvidos sobre litologías 
do complexo Xingue arenitos da Formação Dardanelo, Na área, predomina vegetação de 
Floresta Perenifõlía sob clima quente e chuvoso (médias superiores a 2.000 mm/ano), 

Da superfície do Baixo Arinos, 67,95% correspondem às áreas de média fragilidade 
potencial relacionadas tanto ãs terras da Depressão do Sul da Amazônia, quanto da região do 
Planalto dos Pareeis. Na Depressão do Sul da Amazônia, a superfície rebaixada e dissecada 
cm formas predominantemente convexas apresenta solos Podzólícos Vermelho-Amarelos ou 
textura argilosa. desenvolvidos sobre rochas do complexo Xingu e recobertos por floresta. 
No Planalto Dissecado dos Pareeis, a superficie aplanada fracamente dissecada, em forma 
predominantemente tabular, apresenta solos Latossolos Vermelho-Amarelos, de texturas 
média a argilosa, desenvolvidos sobre litologias do Grupo Pareeis (arenitos da Fazenda Casa 
Branca) e do Grupo Caiabis (arenitos de Formação Dardanelos), recobertos por floresta e 
pela transição de floresta para cerrado. 

No Baixo Arinos, 7,53% da superfície relacionam-se aos ambientes naturais de 
baixa fragilidade potencial correspondendo às paisagens do Planalto Dissecado dos Pareeis, 
onde o relevo apresenta-se em formas conservadas, predominando ínterflúvios amplos e 
tabulares, com baixas declividades e solos bem desenvolvidos. A unidade mapeada apresenta 
Lotossolo Vermelho-Amarelo Distrófico de textura argilosa, desenvolvido sobre litologias do 
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< - 
Grupo Pareeis (arenitos da Fazenda Casa Branca), recoberto por Floresta Subcaducifólia, 
onde o clima é quente e úmido, com precipitação média anual superior a 2.000 mm. 

I.3 SUB-BACIA TELES PIRES 

- 

I.3.1 ALTO TELES PlRES 

A Sub-bacia do Alto Teles Pires apresenta uma superfície de 32.452,68 km2, da 
qual 33,67% correspondem às terras de alta fragilidade potenciai relacionadas 
principalmente aos ambientes naturais do Planalto Dissecado dos Pareeis e uma pequena 
parte relacionada aos ambientes naturais da região da Depressão do Alto Paraguai 
Paranatinga, Os ambientes naturais do Planalto Dissecado do Pareeis correspondem às 
superfícies dissecadas, separadas por escarpas erosivas ( abaixo de 100m )1 em um nível 
topográfico inferior à superfície menos dissecada (ambas de topos tabulares) cujas terras de 
alta fragilidade potencial apresentam solos arenosos ( areias Quartzosas álicas e distróficas e 
Larossolos Vermelho-Amarelos associados a Areias Quartzosas ), desenvolvidos basicamente 
em litologias do Cretáceo Superior (Arenitos do Grupo Pareeis, Formações Utiarití e Salto 
das Nuvens); tais solos encontram-se recobertos por vegetação de transição (Floresta 
Subcaducifólia/Cerrado) onde predomina o campo-cerrado com mata de galeria. Nas 
planícies fluviais (áreas permanente ou temporariamente inundadas) apresentam solos 
hídromórficos (Gley Pouco Húmico e solos aluviais), desenvolvidos em litologias 
quaternárias, relacionados a sedimentos. recentes. depositados pelos rios, principalmente pelo 
Teles Pires, recobertos principalmente por subcaducifólia, cerradão, e subordinadamente por 
mata perenif ólia e faixas de campo-cerrado com matas de galeria 

' -- 

O Rio Teles Pires nasce na Depressão do Alto Paraguaí-Paranatínga e adentra no 
Planalto Dissecado dos Pareeis, onde cobre ampla percée cataclinal, alargada por processos 
de pedímentação, formando um corredor depressionário. 

- 
As terras de alta fragilidade potencial dos ambientes naturais da Depressão do Alto 

Paraguai-Paranatinga relaciona-se à faixa das cabeceiras do Teles Pires e dos afluentes de 
seu alto curso. Tal faixa, situada entre as bordas da Província Serrana e as escarpas do 
Planalto dos Guimarães Alcantilado, compreende um relevo dissecado com formas variadas, 
esculpidas em htologias Pré-Cambríanas do Grupo Cuiabá (rochas de metamorfismo 
incipiente predominando mata para conglomerados polinúticos ), com solos pouco 
desenvolvidos (oambíssotos, Concrecíonáríos e Lítóíícos) e solos Podzólícos Vermelho 
Amarelos nas faixas marginais das escarpas da Província Serrana e Planalto dos Guimarães 
Alcantilados, recobertos principalmente: por campo sajo (Savana Parque - Radambrasil, 
V.26, 1982) com mata de galeria e, subordinadamente, por campo-cerrado, com mata de 
galeria. Observa-se a importância das matas de galeria nessas áreas de cerrados, por se tratar 
de uma vegetação mais 'Vigorosa e sempre verde em função da umidade permanente dos 
córregos e rios e pelo acúmulo de nutrientes nas margens, constituindo verdadeiros refúgios, 
sobretudo para a fauna: no meio de uma paisagem muito aberta. 

·- 
,_ 
i._. 
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No Alto Teles Pires, 55,45% da superfície compreendem as terras de média 
fragilidade potencial relacionadas as superfícies dissecadas da depressão do Alto Paraguai 
Paranatinga e do Planalto Dissecado dos Pareeis onde predominam relevos de formas de 
topos tabulares. Os ambientes naturais da Depressão apresentam principalmente solos 
Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos de textura média/argilosa associados a Latossolos e, 
subordinadamente, Cambissolos âlicos de textura media/ argilosa associado a Podzólico, 
desenvolvidos basícamcnte sobre lítólogias pré-cambrianas do Grupo Cuiabá, recobertos por 
campo sujo com matas de galeria. 

/ - 
Os ambientes naturais do Planalto Dissecado apresentam solos Latossõlícos 

Vermelho-Amarelos desenvolvidos sobre litologia terciária-quaternárias (Cobertura Detrito 
Latcrftica ), o que de modo geral lhes conferem boas características agronômicas ( solo 
profundo, sem impedimento ao desenvolvimento ruis raízes das plantas bem drenadas, em 
relevo plano, etc.). 

A cobertura vegetal predominante é o campo cerrado com mata de galeria e, 
subordinadamente, ocorre Floresta Subcaducifólia . 

•••• 
Observa-se que na faixa entre os paralelos 13° e 14° Sul a vegetação corresponde às 

áreas de transição climática de domínios florístico diferente entre; a região Florística 
Amazônica e região Florística do Brasil Central (Floresta/Cerrado). 

- 
Na superfície do Alto Teles Pires, 10,88% da área correspondem às terras de baixa 

fragilidade potencial, relacionada aos ambientes naturais do Planalto Dissecado dos Pareeis 
onde ocorre Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico de textura argilosa, em interflúvios 
amplos e planos (com declividades inferiores a 3%). Trata-se de solos bem desenvolvidos 
sobre litologias terciário-quaternárias ( cobertura Detrito-Laterítica, com boas caracteristicas 
físicas, sem impedimento ao uso de implementes agrícolas, recobertos por Florestas 
subcaducifólia na sua maior parte. Essa áreas encontram-se acima do paralelo 13°, onde o 
regime pluviométrico apresenta médias superiores a 2.000 mm e umidade relativa do ar na 
faixa de 80%. ·- 

I.3.2 BAIXO TELES PIRES 

- Com uma superfície de 81.253,55 km2, a Sub-bacia do Baixo Teles Pires apresenta 
43,91 % de suas terras com ambientes naturais de alta fragilidade potencial, relacionadas 
principalmente a região da Depressão do Sul da Amazônia, de cuja superfície emergem os 
relevos residuais (Planaltos Residuais do Sul da Amazônia - serras dos Apiacás, Caiabis e do 
Cachimbo ). 

Os ambientes naturais de alta fragilidade potencial da Depressão do Sul da 
A •. mazônia apresentam uma superfície rebaixada, dissecada em formas predominante 
convexas, altimetrias variando em forma de 250m esculpidas quase que totalmente sobre 
lítolígias pré-cambríanas do Grupo Caíabís (arenitos da Formação Dardanelos) onde 
desenvolvem solos arenosos (Areias Quartzosas), solos Concrecionários e Litólicos, 
recoberto por variadas fito:fisionomias de vegetação de florestas e cerrados. Essa variação 
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fito:fisionômica se deve principalmente em função dessa superfícíe interpenetrar os relevos 
dos planaltos residuais da Amazônia, cm cujas formas dissecadas ocorrem solos pouco 
desenvolvidos. sobretudo Litólicos, com muitos afloramentos rochosos (mata de grande 
dimensão). - A Depressão tem caráter inter-planáltico e está confinada entre as serras do 
Cachimbo, ao noite, e o Planalto dos Pareeis, ao sul. A serra do Caiabis (interflúvio Juruena 
Baixo Teles Pires, que apresenta-se espaciahnente em forma de uma elipse, compreende um 
graben topograficamente invertido esculpido basicamente sobre rochas pré-cambrianas de 
Formação Dardanelos (arenitos), com bordas elevadas compostas por relevos estruturais 
com diversas formas de tipos (tabulares, convexas e aguçadas), onde ocorrem solos poucos 
desenvolvidos (Litólicos, Areias Quartzosas e Concrecionários ), recobertos parcialmente por 
Floresta. Densa ( onde o relevo é mais conservado) e por vegetação transicional 
Floresta/Campo-Cerrado, passando por fitofieionomias de Cerradão (onde o relevo é mais 
dissecado). 

- 
A Serra do Apiacâs corresponde a um cinturão de rochas dobradas e falhadas do 

Grupo Beneficente (arenitos do Pré-cambriano Superior), comportando patamares 
escalonados. Estruturalmente, trata-se de um relevo de aspecto sinuoso, recurvado com 
estruturas dobradas representadas sucessivamente por uma sínclínal topograãcamente 
elevada, uma anticlinal parcialmente rebaixada e outra sinclinal alçada. Compreende solos 
litólicos recobertos por floresta onde a dissecação é mais intensa e por vegetal transicional 
cerrado/floresta onde o relevo é mais conservado. 

- 
- 

A Serra do Cachimbo constitui o divisor de águas do Baixo Teles Pires - Xingu, 
compreendendo as cabeceiras dos rios Nhandu, Braço Norte e ribeirão Peixotinho II, 
afluentes do Rio Peixoto de Azevedo (tributários do Teles Pires), os quais descem do topo 
da Chapada, atravessam a escarpa de falha e penetram na serra, abrindo vales longos e 
fundos, seguindo direção geral sudoeste até sua confluência com o Rio Peixoto. Nos 
ambientes naturais de alta fragilidade potencial da Chapada do cachimbo ocorrem muitas 
corredeiras e afloramentos rochosos, associados às características geomorfológicas regionais. 
Os relevos residuais apresentam-se ressaltados, tabuliformes, esculpidos na sua maior parte 
sobre rochas vulcânicas da F ormação Iriri, onde ocorrem predominantemente solos litólicos 
e, subordinadamente, concrecionários laterlticos e/ou Podzólicos Vermelho-Amarelos 
dístrófícos (cascalhentos), recobertos por uma vegetação de transição Floresta/Cerrado. 

- 
- 

- 

No Baixo Teles Pires, 51,54% da superfície correspondem às terras de média 
fragilidade potencial, relacionadas aos ambientes naturais do Planalto dos Pareeis e da 
Depressão do Sul da Amazônia. Os ambientes naturais de média fragilidade potencial do 
Planalto Dissecado dos Pareeis correspondem às superffcies muito pouco dissecadas em 
formas tabulares com amplos interflúvíos (cerca de 12.750 m), relacionadas à drenagem de 
segunda ordem (tributários do Teles Pires) de água escura, formando vales de fundo plano. 
Essas superfícies são esculpidas basicamente sobre os arenitos do Grupo Pareeis (arenito da 
Fazenda Casa Branca) e sobre os sedimentos terciários da Formação Araguaia), onde se 
desenvolvem Latossolos Vermelho-Amarelos, Amarelos Distróficos recobertos por 
vegetação de transição cerrado/floresta. 

- 

·- 
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Os ambientes naturais de média fragilidade potencial da Depressão do Sul da 
Amazônia relacionam-se à superfície rebaixada e dissecada em formas predominantemente 
convexas, esculpidas quase totalmente em litologias pré-cambrianas do Complexo Xingu, 
onde se desenvolvem solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos na sua maior parte, 
sob cobertura de floresta Perenif ólia relacionada ao clima quente e úmido com abundância 
de chuvas torrenciais e com um curto período seco no ano. 

Uma pequena parte da superfície do Baixo Teles Pires (4,55%) apresenta baixa 
fragilidade potencial. Ocorre principalmente no Planalto Dissecado dos Pareeis, relacionada 
aos ambíentes namraís de superfícíes pouco dissecadas, com amplos interflúvios tabulares e 
relevos conservados esculpidos sobre litologias da Formação Iriri onde se desenvolve 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico de textura argilosa recoberto por floresta 
subcaducífólia. Ocorrem também superfícies pouco dissecadas com interflúvios convexos 
(colinosos), com solos Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos, recoberto por floresta 
subcaducífólia, 
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!.4 SUB-BACIA XINGU 

I.4.1 ALTO XINGU 

As terras de alta fragilidade potencial, 46, 76% da superfície do Alto Xingu, 
compreendem principalmente as áreas das cabeceiras de seus formadores (rios Sete de 
Setembro e Cuíuene), e de seus principais contribuintes (tios Ronuro, Curisevo, Tanguro e 
Von Den Steinen) as quais são muito acidentadas, além das áreas relacionadas aos solos com 
problemas de hidromorfismo e onde se encontra uma vegetação em estágio inicial de 
sucessão, destacando-se as fisionomias herbáceas e arbustivas (Vegetação Pioneira 
Radambrasil vol, 22 fl, SC-22, 1981), acompanhando as planícies aluviais do alto Xingue 
seus contribuintes. 

As cabeceiras do Rio Sete de Setembro encontram-se no divisor de águas (Serra do 
Roncador) que separa a região de depressão do Araguaia-Tocantins, da região do Planalto 
Dissecado dos Pareeis, onde ocorrem vários tipos de solos, tanto poucos desenvolvidos 
(Concrecionários, Litólicos e Cambíssolos) quanto Latossolos e Podzólicos em relevos de 
formas dissecadas limitadas pode escarpas erosivas. A Serra do Roncador constitui uma 
escarpa contínua e festonada em cujo topo as formas do relevo apresentam-se muito 
dissecadas. T al escarpa é sustentada por rochas devonianas das formações Furnas e Ponta 
Grossa. O desnível entre o topo e a base desse divisor de águas é estimado entre 150 e 200 
metros, apresentando forma escalonada. 

As cabeceiras do Rio Culuene ultrapassam os limites da Depressão Interplanáltica 
de Paranatinga, atingindo a parte mais elevada do Planalto dos Guimarães (600 a 700 m de 
altitude), sendo responsáveis pela esculturação de importante escarpa erosiva. Ao deixar esse 
planalto, o Culuene penetra na Depressão (a cerca de 500 m de altitude), atravessando de sul 
para norte até encontrar a escarpa do Planalto do Pareeis, que a transpõe em passagem 
epigênica (a cerca de 300m de altitude) até juntar-se ao Rio Sete: de Setembro para formar o 
alto Xingu, O Culuene comporta-se como o maior coletor de águas da região deprimida, 
sendo seus afluentes provenientes das escarpas do Planalto dos Guimarães e da Depressão . 
O Rio Couto Magalhães une-se ao Culuene logo após transpor um obstáculo topográfico e 
corre semelhante ao Culuene, formando planícies e terraços fluviais, mas sem meandros. O 
Culuene, ao contrário, começa a meandrar-se repentinamente, formando plenícies e terraços 
fluviais com grande quantidade de meandros abandonados, cerca de 30 Km antes de chegar 
à escarpa limítrofe que separa o Planalto Dissecado dos Pareeis da Depressão Interplanáltíca 
de Paranatínga, 

·- 
Os diferentes tipos de vegetação relacionam-se aos vales, aos interflúvíos, e às 

faixas nas diferentes posições topográficas das escarpas dos divisores das águas. A floresta 
subcaducif ólia, que é a vegetação predominante na área drenada pelo Rio Xingu em Mato 
Grosso, apresenta-se no seu alto curso em forma de transição (Floresta/Cerrado), sugerindo 
tratar-se da área meridional da Floresta Amazônica. Esse fato coincide com os fatores de 
ordem lírolítíca e de dissecação de formas, pois passa-se da área de cobertura terciário 
quaternéria a terrenos subjacentes paleo-mesozóicos; de uma faixa levemente dissecada para 
uma mais dissecada com interflúvios menores, inclusive em relevos escarpados recobertos 
por campo-cerrado. 
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As terras de média fragilidade potencial (45,98% da superfície do Aíto Xingu) 
relacionam-se principalmente aos ambientes naturais do Planalto Dissecado dos Pareeis e da 
Depressão Interplanáltica de Paranatinga em relevo pouco dissecado. formas de topos 
tabulares e convexas de baixas declividades. 

Nos ambientes do Planalto predominam os Latossolos Vermelho-Amarelos 
distróficos de textura média a argilosa desenvolvidos sobre lítologias Terciário-Quaternários 
(Cobertura Detríto-Laterítica), recobertos por florestas subcaducifólia em clima quente e 
úmido, Nos ambientes naturais da Depressão, predominam Cambissolos que apresentam 
baixa fertííídade natural e alta saturação com alumínio; são favoráveis ao uso e ocupação por 
ocorrerem em relevos pouco dissecados em formas de colinas suaves, às vezes em 
interflúvios aplainados, sem pedregosidade, sem horizontes concrecionários, ou seja, sem 
impedimentos físicos ao desenvolvimento das raízes das plantas. Originam-se principalmente 
de rochas da F ormação Diamantino (litologías pré-cambrianas - siltitos, arcóseos, argilitos e 
arenitos), recobertos por vegetação de campo-cerrado, com matas de galeria. 

As terras de baixa fragilidade potencial (7,26% da superfície do Alto Xingu) 
correspondem aos ambientes naturais do Planalto Dissecado dos Pareeis, onde a superfície 
aplanada é muito conservada com baixas declividades, amplos interflúvios esculpidos em 
lítologias Detrito-Lareríticas Tercíario-Quatemértas, sobre as quais desenvolvem-se solos 
profundos, argilosos, sem impedimentos físicos ao desenvolvimento das raízes das plantas, 
bem drenados e recoberto por wgetação de Floresta Subcaducifólia. 

I.4.2 :t-AÉDIO XINGU 

- 

No médio Xingu, 38,13% da superfície correspondem às terras de alta fragilidade 
potencial, relacionadas principalmente às cabeceiras dos contribuintes secundários do médio 
curso do Rio Xingu em relevos residuais do norte mato-grossense e às áreas 
permanentemente ou periodicamente inundadas ao longo dos . cursos d' água, sobretudo 
àquelas correlacionas a uma vegetação adaptada para cada compartimento topográfico os 
quais sofrem influências pluvio-fluviais e clímáricas específicas. Tal vegetação, denominada 
"Formação Pioneira" In Radambrasil (vol. 22 e vol. 26, 1981), recobre solos com problemas 
de hidromorfismos ( Gley Pouco Húmico e Plintossolos ), desenvolvidos nos aluviões recentes 
do Quatemárío (Holoceno ), compostos essencialmente por areia fina a média, cascalhos, 
siltes e argilas. Os ambientes naturais das áreas das cabeceiras dos contribuintes da margem 
direita do médio curso do Rio Xingu apresentam áreas de alta fragilidade potencial 
relacionadas aos divisores de águas do Xingu/ Araguaia, onde ocorrem relevos residuais 
descontínuos, extremamente dissecados e escarpados (serras do Roncador e do Tapirapé, 
que são os conjuntos mais expressivos), esculpidos em litologia Cambrianas da F ormação 
Gorotíre (Serra do Tapirapé). 

A cobertura vegetal dominante do Médio Xingu é a Floresta Perenifólia e, 
subordinadamente, a Floresta Subcaducifólia, em solos Litólicos e Concrecionários. Os 
ambientes naturais de alta fragilidade potencial das áreas drenadas pelos contnbuintes da 
margem esquerda do médio Xingu correspondem aos relevos residuais que funcionam como 
divisores de águas entre o médio Xingue o Baixo Teles Pires, cujos blocos mais expressivos 
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são as serras do Cachimbo, Formosa e dos Umbus, onde ocorrem solos pouco 
desenvolvidos (Litólicos, Concrecionários) e afloramentos rochosos, alem de Podzólicos 
Vermelho-Amarelos de textura argilo-arenosos, cascalhemos em áreas muito dissecadas e 
acidentadas. 

Nos contatos ao Planalto Dissecado dos Pareeis com a região das Depressões da 
Amazônia Meridional, a bacia hidrográfica do Médio Xingu apresenta frequentemente 
corredeiras e cachoeiras, sendo a Cachoeira de Von Martius, no Rio Xingu, a marca da 
transição da depressão para o Planalto. Observa-se também que a maior parte da superffcie 
do médio Xingu está associada a um clima de alta pluviosidade (2000 mm/ano). 

Ainda no Médio Xingu, 21,43% da superfície correspondem às terras de média 
fragilidade potencial, relacionadas aos ambientes naturais da região das Depressões da 
Amazônia Meridional e do Planalto Dissecado dos Pareeis. 

Os ambientes naturais do Planalto dos Pareeis apresentam formas planas, levemente 
dissecadas e amplos interflúvios tabulares recobertos principalmente por floresta 
subcaducífólía e pela transição cerrado/floresta. Predominam nesses interflúvios os 
Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos de textura média, que se desenvolvem sobre as 
coberturas sedimentares Terciário-Quaternárias, total ou parcialmente laterizados, 

Os ambientes naturais de média fragilidade potencial da região das Depressões da 
Amazônia Meridional relacionam-se às superfícies rebaixadas e; dissecadas em formas 
predominantemente convexas e modelados planos em relevos conservados, com altimetrias 
em tomo de 250 metros, frequentemente interrompidos pelos relevos residuais. O piso 
dessas superficies rebaixadas foi esculpido quase totalmente em litologias Pré-Cambri.anas do 
Complexo Xingu onde se desenvolvem principalmente solos Podzólicos Vermelho-Amarelos 
e subordinadamente Latossolos Vermelho-Amarelos, recoberto por Florestas Perenifólia na 
sua maior parte e por Floresta subcadncifólia (nas faixas interpenetrantes das encostas dos 
relevos residuais). 

O restante da superfície do Médio Xingu (40,44%) corresponde às terras de baixa 
fragilidade potenciai relacionadas aos ambientes naturais do Planalto dos Pareeis e da 
Depressão Periférica do Sul do Pará, ambos caracterizados por relevos pouco dissecados, 
com formas aplanadas (pediplanadae) e conservadas. 

A maior parte dos ambientes naturais de baixa fragilidade potencial relacionam-se 
às superfícies de topos tabulares planalto, onde ocorrem Latossolos V ermelho-Amarelos 
distróficos de texturas medias e argilosas, desenvolvidas sobre coberturas sedimentares 
Terciário-Quaternárias ( sedimento areno-argilosos parcialmente ou totalmente lateriz.ados )1 

onde predominam ambientes de Florestas (Perenifólia e Subcaducifólia), Uma pequena parte 
dos ambientes naturais de baixa fragilidade potencial corresponde às superfícies pediplanas 
da Depressão Periférica do Sul do Pará, relacionadas a solos Podzólicos Vermelho-Amarelos 
distróficos de texturas argilosa e média. sobre rochas do Complexo Xingu, recobertos por 
Floresta Perenifólia, 
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BACL\ ARAGUAIA-TOCANTINA 

Com uma superfície de 132.237,56 Km2, a Bacia Araguaia-Tocantína apresenta 
79,58% de sua área com ambientes naturais de alta fragilidade potencial, relacionadas 
principalmente à região das Depressões do Araguaia-Tocantins e, subordinadamente, às 
regiões dos Planaltos dos Pareeis e dos Guimarães-Alcantilados e às regiões das Depressões 
da Amazônia Meridional. Estima-se que 17,98% da superficie da bacia apresentam 
ambientes naturais de média fragilidade potencial relacionados, na sua maior parte, à região 
da Depressão do Araguaia e, em menor escala, às regiões dos Planaltos dos Pareeis e dos 
Guimarães-Alcantilados, bem como às do Chapadão do Rio Verde. Apenas 2,44% da área 
da bacia apresentam terras de baixa fragilidade potencial, relacionadas aos ambientes naturais 
da região da Depressão do Araguaia, à região do Planalto dos Guimarães-Alcantilados e à 
região do Chapadão do Rio Verde. 

Il.1 SUB-BACIA RIO ARAGUAIA 

II.1.1 ALTO RIO ARAGUAIA 

A maior parte da área drenada pelo Alto Rio Araguaia apresenta ambientes naturais 
de alta fragilidade, correspondendo a 88, 74% da superfícíe dessa alta bacia. A região está 
quase totalmente relacionada aos ambientes com potencialidades erosivas muito fortes, 
comandadas por relevos muito dissecados e escarpados e solos susoeptíveís à erosão. O alto 
curso do Rio Araguaia corta compartimentos da superfície dissecada do Planalto dos 
Guimarães Alcantilados e do Chapadão do Rio Verde. Tais compartimentos funcionam 
como dispersores de drenagem. Separam rios que se dirigem para o norte ( como o Araguaia 
e afluentes de seu alto curso)' e rios que se dirigem para o sul ( como as altas sub-bacias dos 
rios Claro e Verde, tributário do Paranaíba, ou o alto curso do FJo Taquari, nibutário do 
Paraguai, contribuintes da Bacia Platina). 

o Rio Araguaia tem um encaixamento tão expressivo no seu alto curso, que chega a 
formar uma percée na frente de cuesta do Planalto (regionalmente denominada "Cuesta do 
Caiapó"), 

Nas paisagens de alta fragilidade potencial, observa-se, com muita frequência, a 
existência de micropatamares marcados por escarpas abruptas, a que Almeida (1954) 
denomina "Alcantis" (in Radambrasil, Vol. 31, 1983). Além da ocorrência de relevos 
residuais delimitados por escarpas e de: topos aplanados, os ambientes naturais de alta 
fragilidade apresentam formas muito dissecadas de topos aguçados convexos e tabulares. 
esculpidas principalmente em rochas areníticas das formações Aquidauana 
(Permocarbonífera), Fumas (Devoniano Inferior) e Ponta Grossa (Devoniano Superior). 
Sobre estes ambientes ocorreu uma grande variação de solos muito susceptíveis à erosão, 
como Areias Quartzosas, Lítóíícos, Carnbissolos e faixas de Podzólico de texturas média e 
média/argilosa (em relevos muito movimentados). Nas altas cabeceiras do Rio Araguaia 
afloram principalmente rochas areníticas da Formação Botucaru que promoveram a 
formação de grandes manchas de Areias Quartzosas e vales com Areia Quartzosa 
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Hidromórfica. A cobertura vegetal predominante é o cerrado, com variações 
fitofisionômicas, cm função das características pedognéticas e climáticas da região. 

No Alto Rio Araguaia, 5, 78% de sua área apresentam média fragilidade potencial e 
5~ 48% da superfície possuem baixa fragilidade potencial, relacionadas aos ambientes naturais 
do Planalto dos Guimarães-Alcantilados e do Chapadão do Rio Verde, onde ocorrem solos 
bem desenvolvidos sobre superfícies pouco dissecadas e aplanadas com baixas declividades. 

As paisagem de média fragilidade potencial correlacionam-se aos ambientes de 
relevos pouco dissecados com interflúvios amplos, de topos tabulares onde: predominam 
Latossolos Vermelho-Amarelos e Vermelho-Escuros, de texturas média e média/argilosa, 
recobertos por vegetação de campo-cerrado. As paisagens de baixa fragilidade potencial 
correlacionam-se aos compartimentos mais conservados e elevados dos Planaltos onde se 
desenvolvem Latossolos Vermelho-Escuros de textura argilosa e com boas características 
agronômicas, recobertas por campos-cerrado. 

Il.1.2 :MÉDIO RIO ARAGUAIA 

- A quase totalidade da superfície do Médio Araguaia, 93,38%, apresenta ambientes 
de alta fragilidade potencial, relacionada às superfícies rebaixadas da Depressão do Araguaia 
e aos ambientes de acumulação inundáveis da Planície do Bananal. Os solos com problemas 
de hidromorfismo, devido à saturação de água e ao lençol freático elevado, correspondem 
principalmente aos Plintossolos ( denominados Laterita Hidromórficas pelo Radambrasil), os 
quais apresentam um horizonte plíntico. Quando molhado, esse horizonte apresenta-se 
plástico a muito plástico e pegajoso para os de textura argilosa, sendo ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso para os de textura média; e quando seco é duro e extremamente duro. 
Quimicamente, são solos com elevados teores de sesquióxidos, apresentando baixa 
tertííídade natural (distrófícos) e elevadas taxas de alumínío trocável (álicos). Tais condições, 
somadas às características de baixa permeabilidade, com possibilidades de alagamento pela 
má condição de drenagem desses solos, torna-os restritos ao uso e ocupação, a menos que 
sejam empregadas técnicas específicas de manejo. 

Apenas 6,62% da superfície do Médio Rio Araguaia apresentam baixa fragilidade 
potencial e estão relacionados a ambientes naturais da Depressão do Araguaia, cuja 
superfície rebaixada e aplanada apresenta interflúvios amplos de topos tabulares, pouco 
dissecados, esculpidos em litologias pré-cambríanas do Complexo Goiano e quatemârías da 
cobertura sedimentar do Bananal sobre as quais desenvolvem se Latossolos Vermelho 
Escuro e vermeího-Amareío, Suas características tisicas e agronômicas são consideradas 
boas para o uso e ocupação; apresentam cobertura vegetal de cerrado com mata de galeria 
( cuja fisionomia da floresta é marcada pelo caráter subcaducífólio ). Essa unidade de 
mapeamento corresponde à mancha compreendida entre os paralelos 14º a 15º de latitude 
Sul e 51° a 51°30' de longitude Oeste tendo Cocalinho como ponto de referência geográfico. ·- 

.._. II.1.3 BAIXO RIO ARAGUAIA 
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As terras de alta fragilidade potenciai do Baixo Rio Araguaia. correspondem a 
62,69% de sua superfície e estão relacionadas aos ambientes naturais da Planície do Bananal 
e das áreas de cabeceiras dos divisores de águas entre a Sub-bacia do Xingu e a do Araguaia. 
caracterizada por conjuntos de serras dos relevos residuais do Planalto Dissecado do Sul do 
Pará e pela Serra do Roncador, que separa o Planalto dos Pareeis da Depressão do Araguaia. 
As feições geomorfológicas do Planalto Dissecado do Sul do Pará são caracterizadas pela 
descontinuidade, recortadas espacíalmcnte, e por se tratar de um aglomerado de relevos 
residuais, interpenetrados por superfícies rebaixadas da Depressão do Araguaia. 

As serras do Tapírapé, do Urubu Branco e da Cobrinha representam os conjuntos 
mais expressivos desses residuais. Ocorrem também formas de relevos intensamente 
dissecadas de topos aguçados, mapeados pelo Radambrasil (Vol. 22, 1981) como 
agrupamentos de inselbergs, Estruturalmente, a serra do Tapirapé corresponde a uma 
significativa área de rochas sedimentares da F ormação Gorotire, com presença de diques de 
diabásio e rochas cataclasadas, A cobertura vegetal predominante é a Floresta Perenifólia 
relacionada ao clíma de grande pluviosidade (médias acima de 2.000 mm/ano), associado a 
um curto período seco (3 a 4 meses). Entretanto, nos topos das serras ocorrem várias 
fitofisionomias de cerrados ( de cerradão a campo-cerrado) com matas de galeria, 
relacionadas às características pedogenéticas e climáticas, onde predominam solos pouco 
desenvolvidos, Litólicos e Concrecionãríos, sobre rochas de Formação Gorotire (arenitos 
Ortoquartzíticos e feldspáticos, arcóseos grauvacas, conglomerados e siltitos). 

A Serra do Roncador, que funciona como divisor de águas entre a Sub-bacia do 
Xingu e do Araguaia, separa o Planalto Dissecado dos Pareeis da Depressão do Araguaia e 
corresponde a uma escarpa contínua e festonada em cujo topo verifica-se um alto grau de 
dissecação. Essa escarpa erosiva é sustentada por rochas denominadas Formações Furnas e 
Ponta Grossa, a qual encontra-se escalonada, onde predominam solos Concrecíonaríos 
recobertos por vegetação de transição (Floresta/cerrado) com faixas de Floresta 
subcaducifólia nas encostas da serra. 

As terras de alta fragilidade potencial das superficies alagadiças da Planície do 
Bananal são caracterizadas por apresentarem problemas de hidromorfismo, solos mal 
drenados, lençol freático elevado, correspondendo aos Plintossolos álicos e distróficos, além 
dos Gley Pouco Húmicos, associados aos aluviões dos leitos dos rios. 

- 
Estima-se que 35,37% da superfície do Baixo Rio Araguaia correspondem a terras 

de média fragilidade potencial, relacionada aos ambientes naturais da Depressão do 
Araguaia, caracterizados por apresentarem uma superfície rebaixada (com altimetrias 
variando de 200 a 300m), bem conservada, pouco dissecada em formas de topos convexos e 
tabulares, onde predominam solos Podzólicos Venne1ho-Amarelos e subordinadamente 
Latossolos Vermelho-Amarelos, desenvolvidos basicamente sobre litologias pré-cambrianas 
do Complexo Xingu e: litologias quaternárias ( cobertura sedimentar do Bananal), 
respectivamente. As. florestas (Perenifólia e Subcaducifólia) predominam nos ambientes 
naturais onde ocorrem os solos Podzólicos, sobre litologias do Complexo Xingu; a vegetação 
de cerradão ocorre nos ambientes naturais onde predominam os Latossolos, sobre a 
cobertura sedimentar do Bananal, cujas faixas de aluviões recentes são expressivas, 
comportando uma exuberante vegetação de mata. 
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Apenas 1,94% da superfície do Baixo Rio Araguaia apresentam baixa :fragilidade 
potencial e correspondem a pequenas manchas de ambientes naturais na Depressão do 
Araguaia, onde ocorrem superfícies aplainadas com solos Podzólicos distróficos argilosos, 
associados a Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos sobre litologias do Complexo Xingu 
e vegetação de Floresta. Há também uma. pequena mancha de Latossolo Vennelho-Amarelo 
em relevo plano sobre cobertura sedimentar do Bananal, com boas características 
agronômicas, 

II.2 SOB-BACIA RIO DAS MORTES 

Il.2.1 ALTO RIO DAS :rvíORTES 
As terras de alta fragilidade potencial compreendem 73, 09% da. superfície do Alto 

Rio das Mortes. São caracterizadas por apresentarem ambientes naturais extremamente 
frágeis, relacionadas a solos arenosos (Areias Quartzosas Alícas), solos pouco desenvolvidos 
(Concrecionários e Litólicos) em relevos dissecados, com ocorrências de ressaltos 
topográficos e, na maior parte, delimitados por escarpas. As altas cabeceiras do Rio das 
Mortes encontram-se nas serras de São Vicente e São Lourenço. As cabeceiras dos 
tributários da margem esquerda do alto curso do Rio das Mortes encontram-se no divisor de 
águas (Serra do Finca-Faca) entre a Bacia Araguaia-Tocantina e a Bacia do Alto Paraguai. 
Há ocorrência de áreas periodicamente ou permanentemente inundadas no Alto Rio das 
Mortes, formando inclusive lagoas originadas nos próprios leitos dos cursos d'água. 

A maior parte do Alto Rio das Mortes encontra-se na segunda seção do Planalto 
dos Guimarães-Alcantilados (Mamede, 1993 ), relacionada à borda setentrional da Bacia 
Sedimentar do Paraná, a qual encontra-se topograficamente compartimentada em três níveis. 
É constituída por uma grande variedade litológica, predominando sedimentos Devonianos 
das Formações Fumas e Ponta Grossa, sedimentos Permocarboníferos da Formação 
Aquidauana e cobertura sedimentar Terciário-Quaternário. 

O nível intermediário e o baixo têm maior continuidade e sobre eles se definem dois 
setores mais elevados (cotas de 500 a 700m), e isolados: um, ocidental do Rio das Mortes; e, 
outro oriental, constituído pelas serras do Taquaral, da Barra e Azul. Essas serras separam o 
nível mais baixo do Planalto com a Depressão do Araguaia. T ai limite apresenta-se, na maior 
parte, abrupto, com grande desnível topográfico e intensamente afetado pela tectônica. O 
compartimento intermediário ( 450 a 500m), esculpido em rochas Pennocarboníferas da 
Formação Aquidauana (arenito, síltítos, folhelhos, díamíctítos e conglomerados), contorna 
toda a Chapada dos Guimarães, constituindo uma espécie de degrau entre esta e o 
compartimento inferior. As formas dissecadas do relevo (tabulares e convexas) 
frequentemente apresentam relevos residuais de topos aguçados e tabulares. 

Esse compartimento limita-se com o inferior por escarpas estruturais e erosivas, no 
qual o Rio das Mortes apresenta um desnível de 40 metros num trecho de apenas 20 Km, 
correndo encaixado entre o relevo residual e a escarpa que separa do compartimento 
interior. As Areias Quartzosas desse compartimento dão suporte a uma cobertura de campo 
cerrado. O compartimento inferior (cotas de 350 a 450m) apresenta formas de dissecação 
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convexas e também onde predominam Areias Quartzosas e solos Litólicos recobertos por 
vegetação de campo-cerrado com matas de galeria. O alto curso do Rio das Mortes, que tem 
direção leste nos níveis superior e intermediário do Planalto, neste compartimento muda sua 
direção para NNE e, a jusante deste trecho, precipita-se na Cachoeira da Fumaça que, 
segundo i\lmeida (1948), marca o limite entre os arenitos Fumas e a Formação Ponta 
Grossa. 

É nesse trecho que o Rio das Mortes tem seus tnõutários da margem direita, com 
suas cabeceiras na Sena Azul. 

1 •••• No Alto Rio das Mortes, 26,91% da superfície correspondem às terras de média 
fragilidade potencial relacionadas principalmente às superfícies aplanadas do Planalto dos 
Guimarães-Alcantilados e, uma pequena parte, relacionada às superfícíes pouco dissecadas 
da Depressão do Araguaia. 

As superfícies aplanadas do Plan.alto correspondem aos ambientes naturais do 
amplos interflúvios tabulares, com baixas declividades, onde ocorrem solos Latossolos 
Vermelho-Amarelos distróficos de textura média, desenvolvidos sobre as coberturas 
sedimentares T erciária-Quatemárias recobertos por campo-cerrado. Esses inter.flúvios 
correspondem principalmente às áreas drenadas pelo Alto do Rio das Mortes, que corta o 
setor mais elevado da segunda seca do Planalto (Mamede, op. cit.) com direção leste e, 
interflúvios do setor mais elevado da serra Azul, onde nascem os drenes da margem direita 
do Alto FJo das Mortes no trecho em que este muda sua direção leste para a. direção NNE. 

Uma pequena parte das terras de média fragilidade potencial corresponde aos 
ambientes naturais da Depressão do Araguaia, cuja superficie é rebaixada, pouco dissecada, 
conservada e esculpida sobre rochas do Grupo Cuiabá, No local desenvolve-se Latossolo 
V ermelho-Amarelo distrófico de textura média, recoberto por vegetal de transição Florestal 
Subcaducifólia J campo-cerrado; localizada a norte de Nova Xavantina, antes do Rio Areões, 

II.2.2 BAIXO RIO DAS MORTES 

L - 

O Baixo Rio das Mortes corresponde basicamente às superfícies rebaixadas da 
Depressão do Araguaia, drenadas pela Sub-bacia do Rio Píndaíba, afluente principal da 
margem direita do Rio das Morte, cujos altos cursos nascem nos divisores de águas das 
serras Azul, do Taquaral e da Barra, que separam o Planalto dos Guimarães-Alcantilados da 
Depressão; e pelos afluentes da margem esquerda do baixo curso do Rio das Mortes, cujas 
cobertas encontram-se no divisor de águas da Serra do Roncador, que separa o Planalto 
Dissecado dos Pareeis da Depressão do Araguaia. Ocorrem, também, as superfícies de 
acumulação inundáveis da Planície do Bananal, relacionadas a solos Laterítícos e com 
problemas de hidromorfismo. 

A maior parte das terras são de alta fragilidade potencial (87,18% da superficie do 
Baixo Rio das Mortes), e correspondem às áreas de cabeceiras dos contribuintes do baixo 
curso do Rio das Mortes; às superfícies rebaixadas da Depressão do Araguaia, e ás áreas de 
acumulação inundáveis da Planície do Bananal. 
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As terras de alta fragilidade potencial das áreas de cabeceiras dos contribuintes do 
Baixo Rio das Mortes apresentam solos Litólicos, Areias Quartzosas distróficas, solos 
Concrecionários e Larossolos; os relevos são muito dissecados e escarpados nas faixas dos 
divisores de águas das serras Azul, da Barra, do Taquaral; nos limites da Depressão com o 
nível mais baixo do Planalto dos Guimarães-Alcantilados, representados pelos altos cursos da 
Sub-bacia do Rio Pindaíha; e nos divisores de águas da Serra do Roncador, que limita a 
Depressão com o Planalto Dissecado dos Pareeis. 

Os biocos rochosos e falhados das serras Azul, do Taquaral e da Bana, são 
constituídos por rochas Devonianas da Formação Fumas (arenitos, conglomerado e siltitos), 
e rochas do Devoniano Superior da Formação Ponta Grossa ( siltitos e foJhelhos), onde se 
desenvolvem formas de relevo muito dissecadas em consequência da atuação das cabeceiras 
do ribeirão Pindaíba, recobertas principalmente por vegetação de campo-cerrado com matas 
de galeria. 

As terras de alta fragilidade potencial relacionadas às superficies aplainadas e 
rebaixadas da Depressão do Araguaia e as área de acumulação inundáveis da Planície do 
Bananal, correspondem basicamente aos solos com problemas de hidromorfismos. 

A/$ Lateritas Hidromõrficas, hoje: denominadas Plintossolos, por apresentarem no 
perfil um horizonte B Textural (BT), com concentração de plintita suficientes para definir, 
nesse horizonte, o caráter plintico; compreende solos imperfeitamente e mal drenados em 
consequência desse horizonte textura! (BT PL ). Os Gleys Pouco Húmicos são mal drenados, 
pouco desenvolvidos e relacionados às ações fíuviomorfológicas da rede de drenagem. As 
Areias Quartzosas Hidromórficas, caracterizadas como solos pouco desenvolvidos com 
pouca capacidade de retenção de nutrientes e com problemas de hidromorfismos 
( consequentes das flutuações do lençol freático), são solos com vários fatores limitantes ao 
uso e ocupação. Ocorrem principalmente no interflúvio - Córrego Grande/Rio Correntes, 
afluentes do Rio Pindaíba onde são basicamente colonizados por Floresta Subcaducif ólia, 
conferindo-lhes ainda mais o caráter de ambientes de alta fragilidade potencial. 

A Planície do Bananal, em decorrência da dinâmica fluvial e das características 
fisiográficas, apresenta duas funções gcomorfoíógícas distintas de alta fragilidade potencial: 
uma, relacionada aos depósitos aluviais ao longo dos rios, caracterizada por lagoas 
temporárias, ilhas, diques e meandros; e outra, relacionada ao depósito aluviais do baixo 
interfíúvios, caracterizada por lagoas temporárias ou permanentes e drenagem indecisa, 
constituindo urna área periodicamente inundável com solos hidromórficos de baixa 
permeabilidade e com horizonte plíntico, A vegetação da planície do Bananal no Baixo Rio 
das Mortes é de Campo Sujo. Ao longo dos vales e circundando lagoas e meandros, 
ocorrem vegetação de Floresta Subcaducífólia e eventualmente Floresta Perenifólia. 

No Baixo Rio das Mortes, 12,46% da superfície apresentam média fragilidade 
potencial, relacionadas aos ambientes naturais da Depressão do Araguaia e do Planalto 
Dissecado dos Pareeis. Nos ambientes naturais de média fragilidade potencial da Depressão 
do Araguaia, a superfície rebaixada e aplainada é formada principalmente por Latossolos 
Vermelho-Amarelos. Subordinadamente Latossolo Vermelho-Escuro de texturas médias, em 
áreas de baixa declividade, com solos bem desenvolvidos, bem drenados, não hidromórficos 
e, portanto, favoráveis ao uso e ocupação; tais solos estão associados principalmente a 
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litologias do Grupo Paraná e cobertura sedimentar Quaternária ( cobertura sedimentar do 
Bananal); recobertos por vegetação de Florestas e campo-cerrado (com transição passando 
por fitofísionomia de cerradão). 

Nos ambientes naturais de média fragilidade potencial do Planalto Dissecado dos 
Pareeis, a superfície aplainada, pouco dissecada também relaciona-se a Latossolos 
Vermelho-Amarelo e Vermelho-Escuro. 

Estes são desenvolvidos principalmente sobre litologias Devonianas das formações 
Fumas e Ponta Grossa e Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária, recobertos por 
vegetação de Floresta de Transição (Peremifólia/ Subcaducifólia) e, localmente, áreas com 
vegetação de campo-cerrado com matas de galeria. 

Uma pequena parte da superfície do Baixo Rio das Mortes (0,36% de sua área) 
relaciona-se ao ambiente natural de baixa. fragilidade potencial, correspondendo a ínterflúvios 
pouco dissecados com formas de relevos de topos tabulares e aplainados (baixas 
declinidades), esculpidos em litologia Quaternária (Cobertura Sedimentar do Bananal), sobre 
a qual desenvolve-se Latossolo Vermelho-Amarelo distrófíco, bem drenado, profundo e 
bastante intemperizado, recoberto por vegetação de campo-cerrado com mata de galeria . 
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ill - BACIA PL.a\TINA 

Em Mato Grosso, os contribuintes da Bacia Platina são representados por um eixo 
principal de drenagem, que é o Rio Paraguai, e uma rede de afluentes ( em destaque os rios 
Cuiabá, São Lourenço, Sepotuba, Cabaçal e Jauru), formadores da Bacia do Alto Paraguai, 
e que, nesse Estado, apresenta urna área de 176.800,60 Km2• Praticamente, um terço dessa 
área corresponde a região do Pantanal Matogrossense, que tem significado singular a nível 
mundial, sendo considerado pelos biólogos a maior reserva biológica da Terra. Esse 
ecossistema peculiar e extremamente frágil é vulnerável por estar sujeito aos efeitos da 
ocupação das áreas de seu entorno, uma vez que as peculiaridades e as fragilidades são 
funções dos graus de complexidade interativa entre os elementos componentes do 
ecossistema (Pantanal Matogrossense ); e pela dependência que existe em relação ao sistema 
hidrológico das terras à montante dessa superfície de acumulação regional, fig. ?????6. 

No contexto da Bacia Platina-Ml', 79,89% de sua área total correspondem às terras 
de alta fragilidade potencial, relacionadas principalmente às terras do Pantanal, que serão 
analisadas no ítem m. 5, e às terras de seu entorno, que regionalmente correspondem à 
Província Serrana; às áreas arenosas do Planalto dos Guimarães-Alcantilados; e às paisagens 
transicionais entre as altas cabeceiras da rede hidrográfica dos afluentes do Rio Paraguai e as 
partes baixas das Depressões e Planícies (inclusive a região Coluvial Pré-Pantanal), onde os 

processos erosivos ( denudacionais e agradacionais) são fundamentais ao entendimento da 
dinâmica e evolução dessas paisagens regionais. 

- 
- m.1. Sub-bacia Alto Paraguai 

Os 16,61 % da área total da Bacia do Alto Paraguai-MI', corresponde às terras de 
média fragilidade potencial e relacionam-se principalmente às áreas de baixas declividades, 
aplainadas dos Planaltos e Patamares, com solos bem desenvolvidos (Latossolos e 
Podzólicos de boas características agronômicas), além das paisagens regionais das 
Depressões, onde a topografia e o fraco índice de dissecação promovem a ocorrência de 
áreas propícias ao uso e ocupação, isto é, se observadas as características agronômicas dos 
solos e sua interação com as coberturas vegetais. 

96 



Apenas 3, 50% da área total da Bacia do Alto Paraguai apresentam baixa fragilidade 

potencial das terras e estão relacionadas às faixas nobres dos Planaltos ( dos Pareeis e dos 
Guimarães), que apresentam fraquíssimo grau de dissecação, são aplainadas com largos 
interflúvios ( muitas vezes de topos tabulares) e com predomínio de Latossolos recobertos 

por Cerrado e Florestas Estacionais. Relacionam-se ainda às paisagens naturais de baixa 
fragilidade a região da Depressão do Alto Paraguai-Paranatinga, onde se desenvolvem 
principalmente solos Podzólicos Vermelho-Amarelos eutrófícos, em relevos pouco 
dissecados de topos tabulares e convexos recobertos príncípalmente por vegetação de 
Floresta Estacional, 

III.1.1 Alto Paraguai Superior 

A denominação Alto Paraguai Superior refere-se ao mapeamento da unidade de 
bacias das altas cabeceiras do alto curso do Rio Paraguai, tendo a Província Serrana como 

limite leste; o Planalto d.os Pareeis a norte; e, o fechamento da unidade, nos limites das sub 
bacias dos contribuintes do Rio Paraguai: pela margem esquerda a sub-bacia do Jauquara e 
pela direita a do Rio dos Bugres, cuja foz de ambos situa-se nas mediações da cidade de 
B&Ta do Bugres, As altas cabeceiras do Rio dos Bugres encontra-se na Serra de Tapirapuã; 
e, do P.Jo Jauquara, na Serra do Vãozinho. 

- 

Com 9.116,48 km', essa unidade de bacia apresenta 54,32% de sua área total com 
terras de alta fragilídade potencial, relacionadas principalmente às caracrerístícas do relevo 
regional, onde a Província Serrana constitui um conjunto de serras de estruturas dobradas, 
intensamente falhadas e erodidas, em litologias Pré-Cambrianas do Grupo Paraguai 

(Formações Diamantino, Sepotuba, Raizama, Puga e Araras), sobre as quais ocorrem solos 
pouco desenvolvidos predominando os Litólicos, recobertos por Cerrados nas partes mais 
elevadas e por Floresta Estaciona! Subcaducifólia nos vales e nas faixas das encostas das 
serras. - Além do relevo extremamente movimentado da Província, as terras de alta 
fragilidade potencial foram mapeadas nas regiões da Depressão do Alto Paraguai Paranatinga 
e do Planalto dos Pareeis (Serra do Tapirapuã), onde o contato dessas unidades 
geomorfológícas é feito por relevo escarpado (com escarpas superiores a 100 metros). No 
relevo denudacional da Depressão, ocorrem ressaltos topográficos e interflúvios com topos 
tabulares e convexos. O Rio Paraguai na Depressão, forma amplas superfícies deposicionais 
no relevo rebaixado e tabular. Esse fato é importante no que diz respeito ao regime do rio, à 
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essas superfícies sujeitas à inundações periódicas, e ao acúmulo dos sedimentos recentes 

(Holocênicos) que dependem do uso e ocupação das áreas à montante dessas faixas 
deposicionais, Os municípios de Diamantino, Alto Paraguai e Nortelândia, onde os garimpes 

de diamante têm significado regional, encontram-se à montante dessas faixas deposicionais 
no Alto Paraguai Superior, que apresentam solos hidromórficos, Plintossolos e Gley Pouco 
Húmico, recobertos por Floresta Aluvial Subcaducifôlia e faixas transicíonaís 
Cerrado/Floresta. 

As terras de alta fragilidade potencial nas superfícies rebaixadas da Depressão, no 
Alto Paraguai Superior, são desenvolvidas sobre litologías Quaternárias da Formação 
Pantanal e sobre as aluviões Holocênícas (nas áreas sujeitas às inundações do Rio Paraguai). 

Nos relevos mais dissecados, associam-se solos Concrecionários e Cambissolos 
recobertos por Cerradão, Cerrado e Floresta Subcaducifólia (com fitofisionomia de mata 
aluvial nas planícies de inundação). As variações fitofisionômicas e a morfodinâmica do Alto 

Paraguai Superior estão intimamente relacionadas às características do clima regional - 
tropical chuvoso, quente e úmido com duas estações bem definidas, uma de seca e outra de 

cheias - mas, que sofrem influências da Província Serrana, e das escarpas da Serra do 
T apirapuã (Planalto Dissecado dos Pareeis). Portanto, as perdas de solos nas áreas de alta 
fragilidade potencial dependem fundamentalmente do processo de uso e ocupação das terras, 
uma vez que a dinâmica das paisagens refletem as caracteristicas regionais das formas dos 
relevos, dos solos e das fítofisíonomías, sob condições específicas do microclima. 

Os 42,80% da área total do Alto Paraguai Superior correspondem às terras de 
média fragilidade potencial, relacionadas príncípalmente às manchas de Latossolos 
Vermelho-Amarelos distróficos e Podzólicos Vermelho-Amarelos que ocorrem nas 

superfícies pouco dissecadas, de topos tabulares da Depressão do Alto Paraguai-Paranatinga, 
recobertos principalmente por Floresta Subcaducifólia e, subordinadamente, por Campo 
Cerrado e Cerradão, com matas de galeria. 

Apenas 2, 8 8% da superfície do Alto Paraguai Superior apresentam terras de baixa 
fragilidade potencial, relacionadas à região de topo da Serra do Tapirapuã onde desenvolvem 

Latossolos sobre rochas basálticas da Formação Tapirapuã, recobertos por Cerrado com 
mata de galeria. 

III.1.2 Alto Paraguai Médio 
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A denominação Alto Paraguai Médio identifica a unidade de bacia mapeada que 
delimita os contribuintes da porção intermediária do curso do Rio Paraguai, entre as 
unidades de bacias Alto Paraguai Superior e Inferior. Confina-se, a leste, com a Província 

Serrana; a norte, com o Planalto Dissecado dos Pareeis (Serra do Tapirapuã); e, o 
fechamento do setor, encontra-se na altura da foz do Sepotuba com o Rio Paraguai. A sub 
bacia do Sepotuba é o limite oeste e sul dessa unidade mapeada. E, vai desde suas altas 
cabeceiras (na Serra do Tapirapuã), até a confluência com o Rio Paraguai, onde forma-se 
uma ampla faixa deposicíonal, com planícies e terraços fluviais, na Depressão do Alto 
Paraguai-Paranatinga que, ali, faz contato com a Província Serrana. - Essa unidade de bacia apresenta 18.047,90 km2 de área e 64,92% dela 
correspondem a ambientes naturais de alta fragilidade potencial, relacionadas principalmente 
com a morfogênse das paisagens regionais: da Província Serrana; do Contato Planalto 
Dissecado dos Pareeis/Depressão Interplanálti.ca Paranatinga; e, das áreas sujeitas às 
inundações em função dos regimes hídricos das drenagens; das características dos 

sedimentos dessas superfícies periodicamente alagáveis; dos solos que se desenvolvem nessas 
áreas; e, das coberturas vegetais que ocorrem nessas faixas deposicionais. 

- 
- 

Nos ambientes da Província Serrana as estruturas dobradas, intensamente falhadas 
e erodidas dos conjuntos de serras em litologias Pré-Cambrianas do Grupo Paraguai, 
desenvolve-se predominantemente solos Lltólicos nas partes mais elevadas (geralmente 
associadas a Formação Raizama) e solos Podzólícos cascalhemos onde predominam rochas 
das Formações Sepotuba e Diamantino. A vegetação predominante é de Cerrado, com faixas 

de matas de encosta e Cerradão. Há uma penetração da Floresta Subcaducifólia entre as 
serras do Vãozinho e do Sabão. A Serra do Tapirapuã faz contato com a Depressão em 

relevo escarpado, com escarpas superiores a 100 m. Os dois afluentes mais importantes do 
Rio Paraguai nessa unidade de bacia são os rios Branco e o Sepotuba. Ambos nascem nas 
partes elevadas da Serra do Tapirapuã (Planalto Dissecado dos Pareeis), em litologias do 
Grupo Pareeis, onde o Planalto funciona como região transicional entre as características 
florístícas da Amazônia e do Brasil Central. Os contribuintes da margem direita do Rio 
Paraguai nessa unidade cortam a Depressão em litologias Quaternárias da Formação 
Pantanal, onde ocorrem solos extremamente arenosos, predominando Areias Quartzosas 
recobertas por Floresta Subcaducifólia. A maioria desses contribuintes, formam na 
Depressão planícies de acumulação fluvial periodicamente alagáveis, onde se desenvolvem 
Areias Quartzosas Hidromórficas recobertas por vegetação de Floresta Subcaducifóllia 

·._. 
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(aluvial). Já no Rio Paraguai predominam os Plintossolos e; Gleys Pouco Húmicos eutróficos 
recobertos por Floresta Subcaducifólia, Cerradão e Cerrado. 

Os 24, 26% da área total do Alto Paraguai Médio, apresentam terras de Média 
Fertilidade Potencial relacionadas às manchas de Latossolos V ermelho-Amrelos dietróficos 
das superfícies pouco dissecadas, de topos tabulares da Depressão; e, aos solos Podzólicos 
V ermelho-Amarelos do Planalto Dissecado dos Pareeis e da Depressão com largos 
interflúvios de topos tabulares e aplainados. recobertos principalmente por Floresta 
Subcaducif ólia e. surbordinadamente, por Campo-Cerrado e Cerradão com matas de galeria. 

Apenas 1 O, 82% da área total do Alto Paraguai Médio apresentam terras de baixa 
fragilidade potencial e estão principalmente relacionadas às paisagens que se formaram sobre 
as litologias da F ormação Tapirapuã (basaltos), sobre as quais se desenvolvem Latossolos 
Roxos distróficos de texturas argilosas, em relevo aplainado (no topo da serra do Tapirapuã). 

As formas pouco dissecadas do relevo apresentam declividades inferiores a 3%, e 
os solos bem desenvolvidos associam-se à Terra Roxa Estruturada dístrófíca, recobertos por 
Cerrado e Floresta Subcaducifólia, Uma pequena porção de terras de baixa fragilidade 
potencial relaciona-se à Depressão do Alto Paraguai-Paranatinga e compreende solo 
Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico argiloso, desenvolvido principalmente sobre 
litologias do Grupo Rio Branco (metassedimentos) e Aguapeí (metassiltitos). O relevo da 
área é pouco dissecado em formas de topos convexos recobertos por vegetação de Floresta 
Subcaducif ólia. 

m.1. 3 Alto Paraguai Inferior 

A denominação Alto Paraguai Inferior identifica a unidade de bacia mapeada que 
delimita os contribuintes da porção inferior do alto curso do Rio Paraguai, antes da região do 
Pantanal propriamente dito (no contexto do Estado de Mato Grosso). 

O Alto Paraguai Inferior, com superfície de 21.052,27 km', apresenta 56,45% 
dessa área com terras de alta fragilidade potencial, 27,55% com terras de média fragilidade 
potencial e 16, 00% com terras de baixa fragilidade potencial. 

A<J paisagens naturais de Alta Fragilidade relacionam-se às áreas extremamente 
arenosas do Planalto dos Pareeis; aos relevos muito movimentados tanto nos contatos 
Planalto/Depressão, quanto nas faixas da Província Serrana; às superfícies sujeitas à 
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alagamentos, com solos hidromórfícos, sobretudo os Plintossolos da Depressão; e apenas 

uma pequena parte encontra-se na região do Pantanal; em dois contextos: 

- primeiro, onde o rio Jauru deságua no Rio Paraguai; 
- segundo, onde ocorrem as planícies de inundações do Rio Paraguai nas 

imediações de Cáceres. 

~· 

Nas áreas do Planalto Dissecado dos Pareeis as Areias Quartzosas desenvovlem-se 

em litologias do Grupo Pareeis, recobertas por vegetação de Campo-Cerrado com mata de 
galeria e transição Cerrado/Floresta Subcaducifólia, passando por Cerradão, onde 
encontram-se as altas cabeceiras do Rio Jauru. 

Nos relevos extremamente movimentados dos contatos Planalto/Depressão, as 
formas muito dissecadas apresentam relevos escarpados ( a exemplo da Serra do Monte 
crísto) e vários ressaltos topográficos, onde ocorrem inclusive saltos, cachoeiras e 
corredeiras, a exemplo de Salto do Céu e Salto das Estrelas (nas altas cabeceiras do Rio 
Cabaçal). Há uma grande variação de tipos de solos, predominando as Areias Quartzosas, os 
Litólicos e os Podzólicos que, nos relevos ondulados, são recobertos por variações 

fítofisionômicas dos Cerrados e da Floresta Subcaducifólia. As litologias predominantes são 
as Pré-Cambrianas do Grupo Aguapeí e Rio Branco e as Mesozóicas do Grupo Pareeis. Os 
conjuntos de serras da Província Serrana no Alto Paraguai Inferior apresentam-se com 
estruturas dobradas, muito falhadas e erodidas, em litologias Pré-Cambrianas do Grupo Alto 
Paraguai, com solos pouco desenvolvidos, predominando os Litólicos e Podzólicos 
cascalhentos; estes são recobertos principalmente por Campo-Cerrado nas partes mais 
elevadas, com faixas de matas de encosta e matas de galeria ( com fitofisionomias de Floresta 
Subcaducifólia) e por uma vegetação transicional Campo-Cerrado/Cerradão/Floresta 
Subcaducifólia (relacionada aos relevos ondulados com solos Podzólicos), 

- 
As paisagens naturais das áreas sujeitas a inundações periódicas da Depressão e do 

Pantanal referem-se às formas de acumulação, de relevos aplainados, representados pelas 
planícies e terraços fluviais, que variam de amplitudes segundo as variações topográficas, aos 
regimes dos rios e às caracterfsticas dos solos ( que apresentam horizontes diagnósticos os 
quais evidenciam o caráter hidromórfíco das áreas de sedimentação recente), sobre litologias 
QUatemá...-ii.as da Formação Pantanal e Aluviões Holocênícas, A variação tírofísíonômíca 
dessas áreas acompanha as variações de topografia e dos solos e, consequentemente, reflete 
a biodiversidade dos ambientes alagáveis! onde predominam as fltofísionomias dos cerrados. 
As faixas mais expressivas dessas áreas de acumulações inundáveis encontram-se nas 

- 
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- confluências dos rios Sepotuba, Cabaçal e Jauru (margem direita); e Piraputanga (margem 
esquerda) com o Rio Paraguai. 

As terras de média fragilidade potencial encontram-se nos relevos moderadamente 
ondulados de topos convexos e aplainados de topos tabulares da Depressão do Alto Paraguai 

Paranatinga, cortados pelos afluentes formadores do Aguapeí e Córrego dos Bagres, ambos 
contribuintes do Rio Jauru. Nessas áreas desenvolvem-se solos Podzólicos em litologias Pré 

Cambrianas do Complexo Xingu, recobertos principalmente por Cerradão. Nas imediações 
de Araputanga, os Podzólicos Vermelho-Amarelos Eutrófícos apresentam boas 
características agronômicas ao uso e ocupação, sendo recobertos por vegetação de Floresta 
Subcaducifólia. 

As terras de baixa fragilidade potencial correspondem às unidades mapeadas no 
contexto litológico do Complexo Xíngu, onde se desenvolve solo Podzólico Vennelllo 
Amarelo Eutrófico, associado à Terra Roxa Estruturada Eutrófica de estruturas médias a 

argilosas, onde o relevo apresenta formas de baixa dissecação, com interflúvios de topos 
tabulares e convexos, variando de 500 a 3.750 m de amplitudes. As boas características 
agronômicas dos solos, aliadas às boas características do relevo em clima tropical quente e 

úmido sob influência das regiões circundantes, Planalto/Província Serrana. favorecem o uso 
e ocupação das terras, onde as Florestas Estacionais ( com babaçu) predominam na paisagem 
regional. 

ill.2.1 Alto Cuiabá 

A unidade de bacia Alto Cuiabá, designa as terras drenadas pelos afluentes do alto 
curso do Rio Cuiabá relacionadas principalmente às paisagens naturais de alta fragilidade, no 
contexto regional da Província Serrana, do Planalto dos Guimarães-Alcantilados e da 
Depressão do Alto Paraguai-Paranatinga. 

Da superficie total do Alto Cuiabá (14.636,20 km2), 85,80% correspondem às 
terras de alta fragilidade potencial, relacionadas às paisagens das cabeceiras do Rio Cuiabá, 
na Serra Azul, que faz parte ela Província Serrana; às cabeceiras dos altos contribuintes do 
Rio Manso, no Planalto dos Guimarães-Alcantilados (rios da Casca, Quilombo, dos Cavalos 
e do Finca-Faca); e às áreas fortemente onduladas da Depressão, denominadas na região 
como "Depressão Cuiabana". Salienta-se o fato de se ter áreas de garimpes de diamante na 

- 
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região de Água Fria, rios da Casca e Quilombo, explorados há mais de dois séculos, 
associados aos níveis conglomeráticos das F ormações Bauru e Cachoeirinha. 

O conjunto de serras Azul - Morro Selado e Cuiabá - Cuiabazinho correspondem 
âs einclinais marcadas por escarpas estruturais e cristas de topos retilinizados e cristas 
assimétricas, muito seccionadas por boqueirões abertos pelas drenagens que cortam as zonas 

de fraqueza das rochas areníticas do Grupo Alto Paraguai (principalmente das Formações 

Diamantino e Raizama), Nessas formas dissecadas do relevo predominam solos Litólicos 
recobertos por Cerrado, com faixas de matas de encosta e de galeria, de caráter 
subcaducifólío. Nas partes rebaixadas da Depressão, o relevo apresenta-se dissecado e 
fortemente dissecado, com ínterâúvios de variadas formas: nas áreas rebaixadas do 
Cuiabazinho e do Cuiabá da Larga, predominam as formas tabulares em litologias Pré 
Cambrienas da F ormação Diamantino, onde se desenvolvem principalmente solos Litólicos e 

Podzólicos cobertos por Campo-Cerrado, com mata de galeria. 

- 
Nas partes rebaixadas do Rio Manso) predominam interflúvios estreitos de formas 

aguçadas e convexas em relevo muito dissecado esculpido em litologias Pré-Cambrianas do 

Grupo Cuiabá (metassedimentos com baixo grau de metamorfismo) onde se desenvolvem 
principalmente Cambissolos, solos Litólicos e Concrecionários, recobertos por Cerrado com 
mata de galeria. 

·- 

Nas áreas do Planalto dos Guimarães-Alcantilados, onde encontram-se as altas 
cabeceiras dos contribuintes do Rio Manso, predominam Areias Quartzosas e solos 
Concrecionários, sobre rochas sedimentares das Formações Bauru, Botucatu (Mesozóicas) e 
sobre o pacote da cobertura Detrito Larerítíca, Terciário-Quaternária, com relevos 
escarpados e superfícies aplainadas de topos tabulares e, nas áreas mais dissecadas, com 

topos convexos. A vegetação de Cerradão e Campo-Cerrado com mata de galeria 
predominam nas áreas de Alta fragilidade potencial. O clima regional tropical quente e 
úmido, sofre influência do relevo do Planalto e, localmente, gera microclimas (tipo tropical 
de altitude), com chuvas abundantes e temperaturas mais amenas. Há ocorrência de faixas 
de vegetação mais densa (tipo mata de encosta) de caráter Estaciona! (Floresta 
Subcaducifólia) e matas de galeria. ·- 

- 
As terras de média fragilidade potencial, 14,20% da área total do Alto Cuiabá 

relacionam-se principalmente as superfícies rebaixadas da Depressão do Alto Paraguai 
Paranatinga, com formas de relevo pouco dissecadas de intertlúvios com baixas declividades 
de topos tabulares (entre os conjuntos da Serra Cuiabazinho-Morro Selado-Serra Azul) e de 
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topos convexos ( cm pequenas faixas drenadas pelo Rio Quebó e nos sopés das serras). Os 

relevos tabulares de baixas declividades foram esculpidos principalmente em litologias do 
Pré-Cambriano Superior da Formação Diamantino, onde se desenvolvem solos Podzólicos 

Vermelho-Amarelos Eutrófico e álico, recobertos por Campo-Cerrado e com formações 
florestais nos fundos de vale (Floresta Suhcaducifólia). 

III.2.2 Médio Cuiabá 

·_. 

A unidade de bacia Médio Cuiabá corresponde à porção intermediária do curso do 

Rio Cuiabá, delimitada desde a confluência do Rio Manso até as mediações de Barão de 

Melgaço ( que já faz parte do Pantanal propriamente dito, no contexto de Mato Grosso); a 
oeste é limitado pela Província Serrana e a leste pelo Planalto dos Guimarães. Com área de 
14.096,53 krn2 o Médio Cuiabá apresenta 85,52% dessa superfície com terras de alta 
fragilidade potencial e 14,48% com terras de média :fragilidade potencial. 

._, 

- Os ambientes naturais de alta fragilidade potencial relacionam-se às superficies 
rebaixadas da Depressão do Alto Paraguai-Paranatinga (Depressão Cuiabana), onde 
predominam relevos dissecados com interflúvios de topos convexos, tabulares e aguçados, 
esculpidos em litologias Pré-Cambrianas do Grupo Cuiabá (metassedimentos), que dão 

origem a solos pouco desenvolvidos, predominando os Concrecionários, os Litólicos e os 
Cambissolos, recobertos por Campo-Cerrado. Essas áreas têm potencialidades mineralógicas 

para a exploração de ouro e diamante. O ouro associa-se aos veios de quartzo encaixados 
nos metassedimentos do Grupo Cuiabá. Os diamantes associam-se a aluviões (sedimentos 
recentes) transportadas pelos cursos d'água com cabeceiras na região do Planalto (onde 
ocorrem depósitos diamantíferos). Além dessas potencialidades, a exploração de cascalhos, 
do tipo quartzo leitoso e dos seixos rolados (aluviões), são caracterfsticas dessas áreas de 
solos Litólicos e Concrecionários, A pedra canga é hoje outra potencialidade dessas áreas 

para a exploração como rochas ornamentais e estão associadas aos solos Concrecionários 
sobretudo aos relevos colinosos. Uma pequena parte das terras de alta fragilidade potencial 
do Médio Cuiabá encontra-se nas áreas sujeitas às inundações, sobre sedimentos 
Quatemários da Formação Pantanal e planícies e terraços com sedimentos Holocênicos, 
onde se desenvolvem solos laterírícos hidromórficos (Plintossolos) e Gley Pouco Húmico, 
recobertos por vegetação de Campo-Cerrado e Cerradão. 

As terras de média :fragilidade potencial relacionam-se a ambientes naturais da 
"Depressão Cuiabana" onde pequenas manchas de solos Podzólicos e Latossolos ocorrem 
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cm relevos de formas pouco dissecadas, com baixas declividades e nos sopés dos conjuntos 

de serras da Província Serrana, recobertos por vegetação de Cerradão e Campo-Cerrado 
com mata de galeria. 

ill.3.1 Aito São Lourenço 

A unidade de bacia Alto São Lourenço refere-se às altas cabeceiras do Rio São 
Lourenço, na região do Planalto dos Guimarães-Alcantilados, e uma pequena porção na 
Chapada dos Guimarães. 

Com 7.532,63 krn2 de superfície, o Alto São Lourenço apresenta 76, 78% dessa 

área com terras de alta fragilidade potencial, nos ambientes naturais dos relevos escarpados .. 
do Planalto dos Guimarães-Alcantilados em destaque as serras Parnaíba e Grande. As 

formas dissecadas de topos aguçados e convexos associam-se aos solos arenosos (Areias 
Quartzosas) e muito rasos ( Concrecionários ), recobertos por vegetação de transição 
F1oresta/Cerrado, com predomínio de Cerrado nas partes mais elevadas dos terrenos. Os 
relevos dissecados de intertlúvios com variadas formas de topos, com solos Podzólicos 
V ermelho- Amarelos Eutréficos, são problemáticos ao uso e ocupação por serem 
cascalhentos nos relevos fortemente ondulados. 

As áreas de média fragilidade potencial do Alto São Lourenço reforem-se às 
superfícies aplainadas do Planalto dos Guimarães-Alcantilados e correspondem a 23,22% do 
total da superfície dessa unidade de bacia, onde predominam solos Podzólicos Vermelho 
.Amarelos Eutróficos e Latossolos Vermelho-Escuros em superfície aplainadas desenvolvidos 

principahnente sobre litologias da Formação Ponta Grossa, além de pequenas manchas de 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico nas coberturas Detrito-Lateríticas (do Terciário· 
Quaternário), da Chapada dos Guimarães. A cobertura vegetal predominante é de Cerrado, 
mas numa área de contato Cerrado/Floresta Subcaducifólia. 

m.s.z Rio Vermelho - Com área de 15.063,18 km2, a Sub-bacia do Rio Vermelho sima-se no setor 
centro-sudeste de Mato Grosso e tem 6 importantes afluentes: rios Poxoréo e Paraíso, que 
são seus formadores; e os tios Areia, Prata, Jurigue e Ponte de Pedra, que são seus 
contribuintes, pela margem esquerda. Os rios Poxoréo e Paraíso têm suas cabeceiras na 
região do Planalto dos Guimarães-Alcantilados, onde o relevo apresenta feições marcadas 
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- 
por bordas escarpadas e com interrupções de relevos residuais, de topos planos. O Rio 

Areia, tem suas cabeceiras na Serra da Saudade, que corresponde a um relevo residual muito 
expressivo do Planalto dos Guimarães-Alcantilados, delimitado por escarpas estruturais 

inferiores a 150m. O Rio Areia nasce nos patamares superiores da serra da Petrovina (região 

do Chapadão do Rio Verde), a qual é delimitada por escarpas erosivas. Os rios Prata e 
Jurigue apresentam seus altos cursos nos conjuntos residuais do Planalto dos Alcantilados 
propriamente dito, onde as feições do relevo imprimem o caráter de bordeamentos em 

escarpas alcantiladas. E, finalmente, o Rio Ponte de Pedra que nasce na região de contato 
Planalto dos Guimarães-Alcantilados/Patamares e Depressões Interiores do Taquarí-Itíquíra; 

apresenta cotas altimétricas superiores a 600 m, como linha divisória das águas desse rio com 
as dos contribuintes do Rio Itiquira ( o qual, nesse setor, apresenta seu curso paralelo ao do 

Rio Ponte de Pedra). 

- 
Observando o contexto regional onde situa-se a Sub-bacia do Rio Vermelho, que 

corresponde a ambientes transicionais em área de contatos (Planalto dos Guimarães 
Alcantilados/Chapadão do Rio Verde/Patamares e Depressões Interiores do Taquari 
Iriquira/Patamares da Borda Ocidental da Bacia do Paraná), as paisagens naturais são 
extremamente frágeis. Isso ocorre em função das características do relevo, esculpidos em 
uma grande variedade litológica, com rochas muito falhadas e fraturadas, sobre as quais 
desenvolvem-se principalmente Areias Quartzosas e solos Litólicos, recobertos por vegetação 
de contato Cerrado/Floresta, com predonúnio do Cerrado nas partes mais elevadas e de 
Floresta Caducifóíia nas faixas das matas de encosta e de galeira. 

As terras de alta fragilidade potencial correspondem a 86,39% da superfície total da 

Sub-bacia do Rio Vermelho. 

- 
Estima-se que 12,46% dessa sub-bacia referem-se aos ambientes naturais de média 

fragilidade potencial. Tais áreas correspondendo às superfícies aplainadas dos Planaltos, 
Chapadas e patamares dos residuais, onde as declividades são inferiores a So/o, com solos 
bem desenvolvidos, Podzólicos e Latossolos de boas características agronômicas para o uso 
e ocupação, recobertos principalmente por Cerrado e Cerradão (na região de contato 
Floresta Estacional/Cerrado ), com mata de galeria. 

Apenas 1,15% da área total da Sub-bacia do Rio Vermelho referem-se às terras de 
baixa fragilidade potencial e correspondem as manchas de Latossolos Vermelho-Escuros da 
região de Rondonópolis, onde o relevo apresenta-se aplainado (com baixas declividades), em 
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amplos interflúvios de fraca dissecação, no contexto do Planalto dos Guimarães 
Alcantilados. 

ill.4.1 Rio Correntes 

' ..•.. A unidade de bacia Rio Correntes refere-se as áreas drenadas pelas cabeceiras do 
Rio Correntes e por seus contribuintes, ate; a foz do Rio Piquírí, Observa-se que a quase 
totalidade desses contribuintes, na unidade de bacia, correspondem aos de sua margem 

direita, uma vez que o Rio Con·entes funciona como limite de divisa Estadual MT/MS. 

Com área de 8.086~ 77 km2, a unidade de bacia denominada Rio Correntes, 
apresenta 90,87% dessa superfície ambientes naturais de alta Fragilidade relacionados 
principalmente às regiões dos Patamares e Depressões Interiores do Taquari-Itiquira, tendo 

as nascentes do Itiquira no contexto do Chapadão do Rio Verde. As paisagens naturais de 
alta fragilidade correspondem às áreas rebaixadas e aplainadas, extremamente arenosas 
(Areias Quartzosas), com ocorrência de áreas de acumulação inundáveis (Areias Quartzosas 
Hidromórfícas); e às áreas de relevos escarpados do Planalto onde se desenvolvem solos 
Litólícos, recobertos por vegetação de Cerrado e ocorrências de Cerradão. A grande 
incidência de falhamentos na área promovem a abertura das superfícies rebaixadas 

(Depressões Interiores), embutidas na região dos Planaltos onde predominam litologias 
areníticas, sobretudo do Grupo Bauru. 

Os 9,13% da área total da unidade de bacia Rio Correntes, correspondem aos 

ambientes de média fragilidade potencial, relacionados principalmente às superficies 

aplainadas, esculpidas em litologias T erciário-Quatemárias (Coberturas Detrito-Lateríticas da 
região dos Patamares), onde se desenvolvem Latossolos Vermelho-Escuros distróficos de 
texturas média a argilosa, de boas características agronômicas ao uso e ocupação, recobertos 
por Campo-Cerrado. 

ill.4.2 Alto Taquari 

A unidade de bacia Alto Taquari refere-se às terras drenadas pelo alto curso do Rio 
Taquari, no extremo sudeste de Mato Grosso, cujo maior contribuinte é o Rio Ariranha, 
afluente de sua margem direita. Observa-se que, nessa região, o Rio Taquari funciona como 
limite de divisa Estadual Mf/MS até a confluência com o Rio do Peixe (seu contribuinte da 
margem esquerda) o qual também funciona como limite Estadual. - 107 
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Essa unidade de bacia tem 4.009,27 km2 de área, sendo 88,55% relacionadas às 

paisagens naturais de alta fragilidade potencial, na região dos Patamares e Depressões 
Interiores do Taquari-Itiquira. São áreas extremamente arenosas, com predominância de 
Areias Quartzosas, Nas superfícies rebaixadas e aplainadas embutidas nos Patamares do 
Planalto correm Áreas de Acumulação Inundável. predominando as Areias Quartzosas 
Hidromórficas. Nas partes elevadas dos patamares escarpados (onde o relevo apresenta 
feições muito dissecadas), ocorrem Frentes de Cuestas Superiores a ISO m, representando o 
contato entre os Patamares e o Chapadão do Rio Verde. O relevo está esculpido 
principalmente nas litologias da F ormação Botucatu e são modelados recobertos por 

Cerradão, Campo-Cerrado e Floresta Subcaducifólia (sub-montana). 

' - Os 10)78% e 0,67% da área total do Alto Taquari, correspondem, respectivamente, 
às terras de baixa e média fragilidades potenciais, relecionados às superfícies dos topos do 
Chapadão do Rio Verde e dos Patamares. Essas superfícies aplainadas, de relevos pouco 

dissecados, com baixas declividades, apresentam solos Latossólicos (predominando 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, de textura argilosa), com boas características 
agronômicas. desenvolvidos sobre lítologias Terciário-Quaternárias ( cobertura Detrito 
Laterítica ), recobertos por vegetação de Cerrado. O clima sofre influências da altitude, com 
invernos de temperaturas mais amenas e chuvas mais abundantes durante o ano. 

m 5 Pantanal 
A unidade de bacia denominada Pantanal refere-se à vasta superfície do Centro Sul 

do Estado de Mato Grosso, correspondendo à região das Planícies e Pantanais 

Matogrossenses (Mamúl, L., 1993). 

É identificada geograficamente como um ecossistema peculiar (Engevix S.A., 

1987), de alta fragilidade e ameaçado diante dos efeitos causados pelo processo de uso e 
ocupação das terras, tanto das partes mais altas da região, quanto das áreas de seu entorno. 

- Nessa óptica, toda a região pantaneira do Estado de Mato Grosso foi considerada 
de alta fragilidade potencial, com exceção de duas manchas de média :fragilidade potencial 

face às características geológicas dessas áreas. 

Hoje são questionáveis as litologias Quaternárias mapeadas pelo Radambrasil, 
segundo Miranda, C., 1995 (inf verbal), onde se desenvolve solo Podzólico Vermelho 
Amarelo Eutrófico, com vegetações de Florestas, de Campos, e de Campo-Cerrado. Essas 
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manchas de média fragilidade potencial correspondem a 10,39% dos 65.159,37 km', que é a 
superfície total da unidade mapeada como "Pantanal/Mf". 

Os ambientes naturais de alta fragilidade estão intimamente ligados à dinâmica das 

água.,, aos sedimentos carreados e ao regime dos rios. É certo que a complexidade do 
ecossistema, "Pantanal", é ainda pouco compreendida e avaliar seu valor econômico com 

bases ape~as nos atributos dos recursos naturais, seria falta de senso critico. A alta 
fragilidade desse ecossistema natural, além dos atributos do meio físico, é neste trabalho uma 
"variável" levantada para que posteriores estudos sejam realizados de forma sistemática, 
exeqüíveis e em escalas compatíveis à realidade de suas diversidades ambientais (ver 
descrição do item 3.2.7 Região do Pantanal Matogrossense). 
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Resultados e Conclusões 

O mapa de Fragilidade Potencial das Terras mostra unidades de mapeamento em 

forma de manchas, onde cada uma delas apresenta características ambientais semelhantes, 

analisadas a partir da compatibilização de legenda dos temas: geologia, geomorfologia, solos 
e vegetação do Radambrasil, na escala de 1:1.000.000; bem como através da integração 
temática, num arranjo onde refletem diversidades ambientais de modo hierarquizado, 
gerando três níveis de Fragilidade Potencial das Paisagens Regionais: Alta fragilidade 
potencial - A(P); Média fragilidade potencial - M(P); e Baixa fragilidade potencial - B(P). 

Em termos ambientais, Mato Grosso apresenta regionalmente três ambientes 
distintos: Florestas, Cerrados e áreas alagáveis/alagados onde, aqui, inclui o Pantanal 
Matogrossense. 

- As variações fitofisionômicas das florestas refletem basicamente as características 

climáticas regionais; as características dos relevos; e, as características dos solos ( que variam 
em função da litologia sobre os quais se desenvolvem). 

Os ambientes dos Cerrados também apresentam variações fítofísionômicas e 
correlacionam-se principalmente às condições do clima regional (Aw de Kõppen), onde o 

fator "stress hídrico" representa o caráter mais importante na definição da fitofisionomia dos 
Cerrados. Observa-se, por exemplo. que. mesmo em uma faixa de clima quente e super 
úmido (Am de Kõppen), ocorrem fisionomias de Cerrados. 

- 
Estas relacionam-se às condições de_ "stress hídrico" com solos pouco 

desenvolvidos, geralmente Litólicos, ou afloramentos rochosos, e cujas rochas apresentam-se 
muito preservadas (resistentes à processos íntempérícos do clima tropical), correspondendo, 
por exemplo, aos grandes conjuntos de serras do norte matogrossense: Caiabís, Apiacás, 
Cachimbo, etc. 

Os ambientes alagáveis/alagados (em destaque; o Pantanal Matogrossense) 
relacionam-se, principalmente, às características morfogenéticas das paisagens regionais, 
sendo os processos de erosão e deposição fatores dependentes dos regimes hídricos da 
região (onde os rios drenam as terras das depressões); dos sedimentos carreados; e das 
características dos solos (sobretudo quanto aos caracteres permeabilidade do perfil e 

localização topográfica). Em Mato Grosso ocorrem três ambientes relacionados às áreas de 
Acumulação Inundáveis: na Depressão do Araguaia (relacionada aos Plintossolos); na 
Depressão do Guaporé (relacionada às planícies e terraços aluviais do Alto Guaporé); e o ,._ 
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Pantanal Matogrossense (relacionada à Bacia de Sedimentação recente de litologias 
Quaternárias da Formação Pantanal, onde o Rio Paraguai é o eixo regional de drenagem e 
sua rede hidrográfica extremamente complexa). 

Em Mato Grosso, 592.382,54 km2 de suas terras são drenadas pelos afluentes do 
Rio Amazonas, 132.237,56 km2 praticamente pelos afluentes da margem esquerda do Rio 
Araguaia; e, 17 6. 800, 60 km2 pela Bacia do Alto Paraguai. 

Na escala regional, os ambientes de Alta fragilidade potencial correspondem a 

59,97% da área total do Estado, 30,28% de Média fragilidade potencial e 9,75% de Baixa 

fragilidade potencial, o que significa dizer que os ambientes naturais do Estado ao serem 
artificializados e incorporados ao processo produtivo, deveriam ser melhor compreendidos e 
numa escala compatível à complexidade de cada sistema. 

Neste estudo, os diferentes graus de Fragilidades Potenciais das Terras não podem 
ser vistos indívídualmente, avaliados somente por seus atributos, uma vez que este trabalho 
serve como subsídio à uma proposta de "Gerenciamento dos Recursos Hídricos" para Mato 
Grosso} onde os graus de Fragilidades das Paisagens Naturais deverão ser somados aos 
estudos de hidrologia, da qualidade das águas e de sócio-economia regional. 

É preciso observar que, historicamente, o processo de expansão da produção 
agrícola no Estado tem sido feita, através da incorporação de novas áreas ao processo 

produtivo. E, sistemas naturais como o Pantanal Matogrossense, a Floresta Amazônica, as 
áreas de acumulaçãoinundâveis do Alto Guaporé e do Rio Araguaia, os areões dos Pareeis e 

os relevos residuais do Norte Matogrossense (serras do Apiacás, Caiabis, Cachimbo, 
Formosa, etc.), são sistemas frágeis e sofrem grandes pressões ao uso e ocupação. Essas 
áreas já vêm sendo incorporadas ao processo produtivo de forma mais intensa, 
recentemente. 

E, finalmente, é preciso observar que, nesta escala de trabalho, não foi possível 
definir nenhum tipo de compartimentação da região do Pantanal. Tal fato é justificado pela 
falta de estudos anteriores e pela inexistência de padrões fotointerpretatívos, sobretudo por se 
tratar de uma vasta região de bruxas declividades, onde as diversidades ocorrem imprimidas 
nessas condições regionais {de ambientes de baixas declividades, periódica ou 
permanentemente alagados, e dependentes da capacidade de transporte das águas, 
favorecendo uma vasta área de acumulação de detritos procedentes das terras altas de seu 
entorno). 
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3.3.2 Disponibilidade Hídrica 

Para avaliação da disponibilidade hídrica das sub-bacias, foram determinados os 
seguintes parâmetros: Área de Drenagem, Índice de Compacidade e de Conformação e 
Densidade de Drenagem, O Índice de Compacidade - razão entre o perímetro e a raiz 
quadrada da área da bacia (Kc= 0,28.P.A-112) - e o de Conformação - razão entre a área e 
o quadrado do comprimento axial da bacia <Jc = A/La2) - são utilizados para analisar a 
forma das bacias e sua tendência quanto a picos de cheia. Contudo, para calculá-los é 
necessário aproximar a realidade física das bacias ao limite político do Estado. Assim, 
procurou-se traçar os divisores o mais próximo possível do limite estadual, obtendo as áreas 
que serviram de cálculo (Carta 2). Os parâmetros são apresentados nos quadros a seguir. 

QUADR03.6 

ÁREA, PERÍMETRO E COMPRIMENTO AXIAL DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS 

- 

I" ·····. :::· ... 'JJàchf · 
. . ... :Área· (Kni2) Perím. lkm)· Comr;. axial lkní .. 

I - Amazônica --- -- --- 
l I.1 Guanoré-Madeira --- --- --- 
1 Alto Guaporé ( exutório a jusante da 44.600 1.020 360 
1 divisa MT/RO) ! 
1 Aripuanã ( exutório a jusante da 
1 dívísa MT/ AM, na foz do Rio Roosevelt) 92.800 1.600 600 
~Jumena --- --- --- 
1 Juruena ( exutório na confluência do 
j Teles Pires, abrange pequena área do 188.000 2.580 1.080 
Estado do Amazonas) 
I.3 Teles Pires 

Teles Pires ( exutório na confluência 
do Juruena, abrange pequena área do 

! Estado do Pará, bacia do Rio São 145.600 2.820 1.380 
Benedito) 
I.4 Xinau --- --- --- 

Alto e Médio Xingu ( exutório a 
jusante da Divisa MI IP A na confluência 177.000 2.460 820 
do Rio Liberdade) 
II - Bacia Arazuatarrocanuna --- --- --- 

Araguaia e Rio das Mortes ( adotada 
a seção da divisa MT /TO; considerando 275.000 3.290 1.215 
mamem esquerda e direita) 
III - Bacia Platina --- --- --- 
III.1 Alto Parazuai --- --- --- 

ID.Ll Alto Paraguai Superior 9.116 
III.1.2 Alto Parazuaí Médio 
ill.1.3 Alto Parazuai Inferior 
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III.2 Cuiabá --- 1. •• --- 
III.2.1 Alto Cuiabá 
III.2.2 Médio Cuiabá 

ill.3 São Lourenço --- --- --- 
ill.3.1 Alto São Lourenço 
ID.3.2 Rio Vermelho 

III. 4 Correntes/T aquari -- -- -- 
ID.4.1 Rio Correntes 
ill.4.2 Alto Taouarí 

ID.5 Pantanal 
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A consideração desses parâmetros permite analisar o comportamento como um 
todo das bacias e sub-bacias anteriormente definidas. O Quadro 3. 7 apresenta os valores 
calculados dos Índices de Compacidade (Ic) e de Conformação (Kc), bem como as 
respectivas tendências de pico de cheia elevado. 

O comportamento das bacias, quanto à tendência de pico de cheia, em última 
instância se deve à geologia que condiciona a topografia. 

QUADR03.7 

ÍNDICE DE C01\1PACIDADE (Ic) E DE CONFORMAÇÃO (Kc) 
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

! 
Bàcia .. : : ~º~~· .::: J . ·:: >K;c· .. ::: ;j:: ·: .. ':j~:-:: : · I:: :f ~n~~n~i~:d~: 

· · .. .. ..· ... :." .:· :: :.::: ..... : .. :R_lÇO:dt,çh4'ja· 
I - Amazônica 
I.1 Guaporé-Madeira 

f Aripuanã 
Guapo ré alongada 1135 0134 pequena 

alongada 1147 0,26 pequena 
I.2 Juruena 

Juruena alonaada 1!67 0,16 pequena 
I.3 Teles Pires 

Teles Pires aloQgada 2.'-07 0"'-07 pequena 
I.4 Xingu 

Alto e Médio Xínzu alongada 1.64 0,26 pequena 
il - Bacia Ai-~ia/Tocantina 

Araguaia e Rio das Mortes I alongada 1 1, 78 1 O, 19 1 pequena__, 

É importante perceber que as sub-bacias apresentam uma homogeneidade 
significativa quanto à tendência de pico de cheia elevado. Isso se deve à geologia da região, 
formada por um espesso manto de sedimentação, sendo que os rios assentam-se sobre suas 
falhas. Os valores médios Kc = 1,67 e Ic = 0,21 mostram que as sub-bacias adotadas 
apresentam forma alongada - algumas mais, com.o o Teles Pires, Juruena e o Araguaia, 
outras um pouco menos, como Arípuanã, Guaporé, Madeírinha-Roosevelt e Xingu - com 
pequena tendência de picos de cheia elevados. O relevo da Bacia Platina é mais 
movimentado ao norte na região de nascentes, porém ao sul é muito plano, constituindo o 
Pantanal. 

A tendência encontrada para a região descreve bem um comportamento já 
conhecido. A Sub-bacia do Cuiabá (ill.2) Apresente uma tendência média de cheia, quando 
se analisa apenas a sua forma, A mesma tendência, média, também ocorre na Sub-bacia do 
Paraguai Superior (Ill l). Já a Sub-bacia São Lourenço (ill.3) é favorável a picos elevados 
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de cheia, bem como a do Alto Taquari (III.4.2), enquanto que na Correntes/Itiquira (III.4.1) 
a tendência é pequena. 

Para descrever o comportamento quanto às cheias considera-se também o regime 
hidráulico, muito particular na região da Bacia Platina. Dados de vazão (PCBAP, 1974) 
insinuam que o efeito do remanso hidráulico no Rio Cuiabá propaga-se a montante por uma 
grande distância, porém não determinada. O remanso, diminuição de velocidade e aumento 
de altura de água, é provocado normalmente pof barragem e respectivo reservatório situados 
à jusante num curso de água qualquer. No Estado de Mato Grosso, a região jusante dos rios 
da Bacia Platina é o Pantanal que, em grandes linhas, influi no regime hidráulico de forma 
semelhante a uma barragem, reduzindo a velocidade e aumentando o nível dos rios platines. 

A influência a montante do Pantanal deve ser melhor avaliada e estudada, inclusive 
utilizando modelos hidráulicos, porque é bem possível que esse efeito chegue mesmo até a 
cidade de Cuiabá, sempre sujeita a cheias periódicas. 

Todas essas considerações mostram que o controle de cheia na Sub-bacia do Rio 
Cuiabá é muito complexa, sujeita aos efeitos de jusante relativos ao comportamento 
hidráulico e aos efeitos de montante provenientes do regime hidrológico tropical, com 
chuvas mais intensas no período de outubro a março. Considerando a região urbana de 
Cuiabá, pode-se dizer, então, que a porção a montante da bacia contribui com o volume de 
água enquanto que, a de jusante, propicia o regime com que ocorre o escoamento. Assim, as 
obras usuais de controle de cheia que, pelas vazões envolvidas seriam de grande porte, 
portanto caras~ podem não ser tão eficientes quanto se queira, dada a complexidade de 
fatores que se sobrepõem, principalmente se não forem feitos estudos detalhados. Por hora, 
sugere-se a adoção de medidas. preventivas para o controle de cheias, como não permitir a 
ocupação urbana de várzeas, destinando-as a parques, campos de futebol e demais atividades 
que sofreriam poucos danos quando ocorressem as inundações. 

Quanto à análise da rede hídrica, calculou-se a densidade de drenagem - razão entre 
comprimento total dos cursos de água e área da bacia (Dd = Ltl A) • empregada para 
determinar a eficiência de drenagem. Esse parâmetro expressa a extensão de curso de água 
por unidade de área da bacia. De uma maneira geral, a, bacias mais bem drenadas têm mais 
de 2 Km de trechos de rio por Km2 de área; as pobres, menos de 0,5 Km de trechos de rio 
por Km2 de área. Valores mais elevados - acima de 3 Km de trechos de rio por Km2 de 
área - são comumente achados nas cabeceiras das bacias, onde o relevo é mais 
movimentado, No Quadro 3.8. apresentam-se os valores calculados por bacia (observação: 
para determiná-los foi empregada a carta do Estado na esc.1:1.500.000). 

Ao norte do Estado, algumas sub-bacias são mais bem drenadas - sequencialmente 
Xíngu, Juruena, Teles Pires, Guaporé e Araguaia - e outras um pouco menos - Roosevelt e 
Madeirinha, e Arípuanã -, mesmo assim mantendo um bom padrão de drenagem. Isso 
mostra a riqueza da rede hídrica, que se deve às características morfo-estruturais da região, 
mesmo sendo majoritariamente plana, bem como às suas feições de relevo. 

·- 

As bacias dos rios platinos têm alta eficiência de drenagem, porque todos os valores 
calculados estilo acima do limite, exeto para a Sub-bacia do Alto Paraguai Inferior (IlI.1.3). 
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A eficiência de drenagem também contribui pata a análise de cheia numa bacia, 
pois quanto mais rapidamente a água proveniente das chuvas afluir a um rio, maior será essa 
tendência. 

-. 

'-" '-' 
~ 

~ 

••••• 
...., 
•••••• 
~ 
-..., 
~ 
fri.,i 

~ 

~ 
~ 

~ 
l \.' ..., 
"" '--' 
"-' ~ 
~ 

'-' ••••• 

""' \ir 

~ 
~ 
~ 

~ 

'-' 

• 

116 

. / ~ 



1-' 

~ 

~ 

~ 

~ 

'-' 
1 '-" 

~ 
~ 
\ii,, 

~ 

.~ 
~ 

•••• 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

'-' 
'-' 
~ 
-.., 
~ 

~ 
i...i 
~ 
'w 

••••• 
Íe,., 

'-' 
'-' ._,, 
~ ._. 
' 
'-' ._. 
..... 
~ 

~ ._. 
'- 

L __ -- -------- 

QUADR03.8 

DENSIDADE DE DRENAGEM DAS BACIAS IIlDROGRÁFICAS 

·. :· ... :_=_. B+1cia: .. : :. . ..: : .. ·: .. · ·:: LT:> ::· ?::.::Pd.: .: :·.:. :~ijçiêiiç~ ... · 
I - Amazônica 
I. l Guaporé-Madeíra 
Guaporé 1.160 2,23 boa 
Aripuanã 2.200 1,84 de média a boa 

I.2 Juruena/ Arinos 
1 Juruena 5. 800 2, 48 boa 

I. 3 Teles Pires 
Teles Pires 4.200 2,32 boa 

: Juruena + Teles Pires 10.000 2,40 boa 
i I.4 Xinau 

Alto e Médio Xinzu 7320 3,36 muito boa 
II - Bacia Arazuaia/Tocantina 

Arazuaía (margens esquerda e direita) 11300 2,05 boa 

O tempo de concentração das águas de uma bacia exprime o tempo necessário para 
que a água afluente pela precipitação em qualquer ponto de sua superfície escoe através do 
exutório, Assim, cada ponto da bacia contribui, mesmo o mais afastado, para a descarga no 
exutório. Existem várias fórmulas que calculam esse valor, sendo adotada nesse estudo a de 
VenTeChow: 

te= 25,20 ( L/S) 

Onde: 

'te = tempo de concentração 

L = comprimento do curso de água principal 

S = declividade do curso de água principal. 
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A declividade do rio principal de cada sub-bacia foi estimada a partir das cotas das 
sedes dos municípios atravessados pelos rios ou então adotou-se aquela existente em estudos 
específicos (PCBAP, 1974). O tempo de concentração também foi determinado utilizando 
as velocidades médias medidas nos rios regionais (PCBAP, 1974). 

O tempo de concentração depende pricipalmente da declMdade do rio principal de 
uma determinada bacia. pode ser entendido como o tempo de trânsito do escoamento das 
águas, ou seja, quanto demora para que o efeito de um evento qualquer de montante chege 
ao exutório da respectiva bacia. O Quadro 3.9 apresenta a ordem de grandeza dos valores da 
declividade (m/km) e aqueles caiculados para o tempo de concentração (dias). 

QUADR03.9 

DECLIVIDADE ESTIMADA DO RIO PRINCIPAL E TEl\ilPO DE 
CONCENTRAÇÃO NAS BACIAS 

· · ·· _:_ ·Baci~.::. > .. : .... · :: .... ::.:·.:':~J~~>.:::::::::: .. ·.:::~.(~i~~)::.: .. :. 
I - Amazônica 
I.1 Guaooré-Madeira 
Guaporé 0,5 12,6 
Aripuanã 0,8 13,1 

1 I.2 Juruena/ Arinos 
Juruena o. 7 27, O 

I.3 Teles Pires 
Teles Pires 0,4 60,4 

I.4 Xingu 
Alto e Médio Xirum O. 5 28. 7 

Il - Bacia Araauaia/T ocantina 
Arazuaía e Rio das Mortes O,S 42.S 
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Os rios Araguaia, Xinga e Guaporé apresentam baixos valores de declividade (O, 5 
m/km); o menor valor (0,4 m/km) é encontrado somente no Teles Pires pelo fato deste 
apresentar meandros em vários trechos. Já os rios Juruena (O, 7 m/km), Madeirinha e 
Roosevelt, e Aripuanã (0,8 m/km) têm valor um pouco superior. Todavia, todos têm 
declividade maior que o Rio Amazonas (0,01 m/km), o que indica suas condições de 
contribuinte. Autores como Sioli (1991) observam ainda que, em função da baixa 
declividade, as velocidades de escoamento ocorrem num intervalo de 0,5 a até 2 rn/s. Assim, 
os principais rios drenantes têm baixa declividade e extensão considerável, implicando 
tempos de concentração elevados, de forma que o efeito de uma precipitação nas nascentes 
do Rio Teles Pires, p.ex., demora aproximadamente 60 dias para aparecer na confluência 
com o Rio Juruena, 

·- 

As declividades dos diversos trechos de rio na Bacia Platina mostram a 
peculariedade da região em estudo. Os trechos correspondentes às cabeceiras das bacias têm 
maior declividade, a qual diminui paulatinamente no sentido sul, até chegar a valores muito 
baixos no Pantanal. 

A variação da declividade é mensurável pela ordem de grandeza: ao norte.esta é de 
metro por quilômetro (1 m/km) ou de dezenas de centímetros por quilômetro (10 ou mais 
cm/km) enquanto que, ao sul, no Pantanal, a ordem é de centímetros ou, menos ainda, por 
quilômetro ( 1 ou menos cm/km). Essa característica física do rio principal de uma bacia 
condiciona os regímes de escoamento hidrálico e hidrológico. Assim, as velocidades são 
maiores ao norte, entre 0,20 a 1,20 m/s (PCBAP, 1974), menores ao sul, onde chega até ser 
negativa (isto é, ocorre mudança de sentido do escoamento), de - 0,34 a O, 70 m/s (PCBAP), 
mostrando a baixíssima declividade da região pantaneíra, Do norte para o sul, a declividade 
situa-se entre 0,03 e 0,015 m/km e, de leste para oeste, entre 0,3 e 0,5 m/ktn. 

Consequentemente, a velocidade de escoamento dos rios é maior para aqueles que 
correm de leste para oeste, como o Correntes, Taquari etc., do que os outros, como o 
Cuiabá e o Paraguai, que escoam de norte para sul. 

Além desses parâmetros, no item 5 deste relatório encontram-se quadros 
consistindo as observações de campo sobre a rede hídrica, efetuadas na Bacia Amazônica e 
Araguaia-Tocantina no período de 14 a 17/5 e 16 a 19/6/94 e na. Bacia Platina, de 06 a 
13/01/95. Nessas inspeções foi possível avaliar a turbulência e o regime hidráulico dos 
cursos de água: fl.1...nlial ou torrencial, 

A grande maioria dos rios de regime fluvial no Estado corre por um relevo mais 
plano, portanto, de menor declividade. De maneira geral, são menos favoráveis à mistura de 
compostos ~ sejam orgânicos ou inorgânicos - devido à pouca turbulência, de forma que os 
produtos lançados. num determinado ponto do rio tendem a ser transportados por longas 
distâncias. Como exemplo pode ser citada a afluência do Rio Negro ao Amazonas onde a 
zona de mistura se propaga por quilômetros abaixo. As substâncias em solução conferem 
várias características às águas como cor, sabor, odor, interferindo na disponibilidade de 
oxigênio quando forem de origem orgânica. Os rios torrenciais, bem menos frequentes em 
11ato Grosso, possuem em geral capacidade de mistura maior desses produtos, devido ao 
fato de drenarem áreas de relevo movimentado. Por esse motivo são encontrados próximos 
aos divisores mais inclinados, tendo menor altura de escoamento e leito mais irregular, 
implicando maior turbulência. O processo de mistura nos trechos torrenciais ocorre 
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predominantemente por dispersão, seja. em função das irregularidades no fundo do leito ou 
por mudanças acentuadas de declividade. Nesse caso, a turbulência promove uma mistura 
mais rápida de um poluente lançado no rio, impondo concentrações praticamente iguais nas 
seções do escoamento. Em suma, a maior parte dos rios visitados no Estado têm regime 
fluvial, pouco turbulento e possuem capacidade de mistura limitada, pois situam-se em 
terrenos de baixa declividade, tendo fundos de leito mais regulares. 

Outro aspecto importante refere-se à capacidade de transporte de materiais em 
suspensão e de sedimentos dos cursos de água drenantes das bacias, a qual é diretamente 
proporcional à velocidade de escoamento, pois as partículas estão em suspensão devido às 
componentes verticais do movimento que provocam sua mistura. Essas partículas promovem 
turbidez das águas e são removidas por sedimentação. Quanto maior a velocidade e mais 
turbulento for um rio, maior a capacidade de transporte. Duas são as fontes de origem dessas 
partículas: o próprio leito, de onde são arrancadas pela ação da tensão de cisalhamento - 
avaliada pela força trativa crítica -, constituindo, portanto, uma componente natural dos 
cursos de água; e o solo das bacias drenadas, de onde também são arrancadas pelo mesmo 
tipo de ação. Contudo, mesmo considerando que ocorra erosão natural do solo, aquela 
provocada pela ação do homem constitui a contribuição mais significativa de partículas, 
provocando assoreamento dos rios, já que sua capacidade de transporte foi ultrapassada. - Quando o material transportado provém da erosão no solo, vale a mesma relação: 
quanto maior a velocidade de escoamento das águas, maior sua capacidade de transporte. 

- 
Os rios regionais de menor velocidade, principalmente aqueles de regime fluvial que 

drenam relevos menos movimentados ( a maioria), possuem menor capacidade de transporte 
de sedimentos. Alie-se também o fato dos solos em muitas sub-bacias serem compostos em 
grande parte por areias, cujos grãos têm maior volume e massa, necessitando mais energia 
para serem transportados. 

Portanto, o material retirado do solo por erosão tendem a assorear localmente, 
enquanto que as partículas mais finas, como as argilas, são transportadas a distâncias 
maiores. A título de ilustração, dados de literatura (Simon, 1983) apontam que o potencial 
de erosão, medido pela força atrativa crítica, chega a ser 8 vezes maior para um solo arenoso 
que para um argiloso; já para um solo siltoso, o potencial de erosão é aproximadamente duas 
vezes maior que para o argiloso. A cobertura vegetal tem um papel muito importante para 
evitar erosão e consequente assoreamento dos rios. Práticas de manejo adequadas naqueles 
terrenos destinados à produção agrícola - p.ex., plantação por curvas de nível - e preservação 
da mata ciliar, também combatem os processos de erosão e assoreamento. 

O Pantanal constitui uma imensa área onde ocorre a deposição dos sólidos 
provinientes das regiões mais altas resultando numa verdadeira planície de sedimentação, de 
forma que quanto maior for a produção de sólidos a montante, maior também será a 
quantidade de material depositado a jusante. Isto tem reflexos diretos sobre o 
comportamento hidráulico e hidrológico da região pantaneira, com efeitos que se 
propagariam a jusante, pelo sentido natural de escoamento das águas, e mesmo a montante, 
em função do efeito do remanso. Caso não forem tomadas medidas de proteção à erosão nas 
áreas superiores ao Pantanal, é possível que a crescente deposição de material provoque cada 
vez mais o impedimento da drenagem, fenômeno típico de pantanal, propagando também 
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em escala crescente os efeitos a montante do remanso hidráulico, o que também aumentaria 
a frequência e o porte das cheias. 

A água afluente à superfície de uma bacia qualquer provém da atmosfera (chuvas) 
que, escoando superficialmente, atinge diretamente os rios drenantes ou, mais 
demoradamente, os aquíferos por meio da percolação através do solo. Assim. as vazões 
escoadas pelos cursos de água regionais resultam do aporte troposférico de vapor de água. 

Para a determinação da precipitação média foi utilizada a carta de Isoietas Médias 
Anuais do Mato Grosso (Fig.3.3). Contudo, a essa carta sobrepôs-se a divisão hidrográfica 
já definida neste estudo (Carro 2), resultando numa configuração válida para as bacias 
Amazônica e Araguaia-Tocantina, Quanto à Bacia Platina, utilizou-se também a rede 
Pluviométrica e Evaporimétríca (PCB~.o.P, 1974). 

Com base nesses dados, obtiveram-se as alturas pluviométricas anuais médias 
apresentadas a seguir (Quadro 3.10). 

Esses valores permitem determinar a precipitação média anual sobre toda a região 
em estudo, igual a 1900,3 mm/ano, mostrando como é grande a quantidade de água 
afluente. Note-se que há o aumento da altura pluviométrica no sentido sul-norte do Estado, 
devido aos motivos já descritos anteriormente. 

No sentido Leste-Oeste a variação é mais irregular, mas há uma diminuição do total 
precipitado a oe$te causada, provavelmente, pela menor precipitação de massas de ar frio 
provinientes do sul do continente. 

A altura pluviométrica média anual da Bacia Platina é igual a 1.630 mm, sem 
considerar a região pantaneira, Sobre o Pantanal precipitam em média 1.178 mm, Assim, na 
Bacia Platina, na porção dentro dos limites do Estado de Mato Grosso, a altura 
pluviométrica anual, média de longo termo, é cerca de 1.404 mm. 

Para efeito de planejamento, o parâmetro indicado na determinação da quantidade 
tisica de água é a vazão média específica. No Quadro 3.11 apresentam-se os seus valores, 
determinados com base nos dados disponíveis dos postos fluviométricos consultados ( Anexo 
4). 
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QUADR03.10 

ALTURA PLUVIOMÉTRICA ANUAL MÉDIA DAS BACIAS IDDROGRÁFICAS (MM/ANO) 
. ,. ... .. .. - · · ·aaéia · = · = · = · · · · · · 1 · · · = .: .. 'iüi · mtano.) · · · : · · · .. : · .. ' .. ······ . : .. · .. :: ... ·· ... · .. = . =-=· ...... ::.:. m . . .· ... : ... :· ..... 
I • Amazônica 
I.1 Guaporé-Madeira 

I.1.li\lto Cluaooré 1541,0 
I. l. 2Ariouanã 1934.3 

I.2 Juruena/ Arinos 
I.2.1 Alto Juruena 1855.0 
I.2.1 Baixo Juruena 2054,8 
I.2.1 Alto Arinos 1900.0 
I.2.1 Baixo Arinos 2000,0 

13 Teles Pires 
I.3.1 Alto Teles Pires 1904,4 
I.3.2 Baixo Teles Pires 2266.5 

1.4 Xinzu 
I.4.1 Alto Xínsu 1846,8 
I.4.2 Médio Xingu 2085,3 

II- Bacia Arazuaía/Tocantina 
II.1 Rio Arazuaia 

Il.1.1 Alto Ar~aia 1676,6 
Il. l. 2 Médio Araauaia 1700,0 
111.3 Baixo Araguaia 1796.4 

II.2 Rio das Mortes 
II. 2.1 Alto Rio das Mortes 1700,0 
II.2.2 Baixo Rio das Mortes 1736,5 
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QUADRO 3.11 

VAZÃO MÉDIA ESPECÍFICA DE LONGO TERMO (L/S.KM2) 
· . : . .. Bacia . : .... : .. · .. · - .. ... ...... - .. · "(lb 'kríi2) · · - · .. : · · .. -· - -· ___ . . s; . . .. :·. . . . . .. .... ·-·· ······ ... ·-·- . .. . ... ·-·- . - .. '. . . ... ... . . -· .. 

I - Amazônica 
I.1 Guaporé-Madeira 

I.1.1 Alto Guaporé 23,0 
I. l .2Aripuanã 26,4 

I.2 Juruena/ Arinos 
I.2.1 Alto Juruena 24,8 
I.2.1 Baixo Juruena 25,8 
I.2.1 Alto Arinos 24.8 
I.2.1 Baixo Arinos 26,9 

13 Teles Pires 
I.3.1 Alto Teles Pires 25,6 
I.3.2 Baixo Teles Pires 29,6 

I.4Xin® 
I. 4.1 Alto Xingu 14,9 
I.4.2 ~1édio Xinmi 20,5 

II - Bacia Arazuaía/Tocantina 
II.1 Rio Araguaia 

II.1.1 Alto Araguaia 19,3 
II.1.2 Médio Araguaia 14.0 
II.1.3 Baixo Araguaia 15,3 

II. 2 Rio das Mortes 
II. 2.1 Alto Rio das Mortes 19,3 1 

II. 2. 2 Baixo Rio das Mortes 18 3 

A disponibilidade hídrica superficial específica média de longo termo apresenta 
variações semelhantes àquelas da precipitação, porém, é afetada pelas características físicas 
das bacias já descritas. Note-se ainda que, apesar de se contar com séries hidrológicas 
limitadas - seja pelo curto período de observações, seja pelas falhas eventuais, de forma que 
para obter valores mais confiáveis, é necessário preencher as fa1has por meio de estudos 
trabalhosos - os valores calculados apontam tendências coerentes com as precipitações 
regionais. A vazão média específica é o parâmetro mais indicado em estudos de gestão do 
recurso hídrico, porque define qual é a disponibilidade hídrica de cada bacia. 

Igualmente, a partir dos dados analisados, selecionaram-se os eventos extremos de 
vazão mínima e máxima registrados e foram determinadas - em termos de ordem de 
grandeza - as vazões máxima e mínima específicas (Quadro 3.12) para cada uma das bacias 
consideradas. 

Logo, os valores são meramente indicativos, pois baseiam-se em eventos extremos 
selecionados das séries históricas existentes que são pouco extensas ou apresentam falhas. 
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Uma análise de regressão posterior, ajustando uma função densidade de probabilidade aos 
dados de séries mais extensas, onde fosse possível, forneceria resultados mais consistentes, 
desde que contasse com recursos técnicos e equipe compatível. 
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QUADR03.12 

VAZÕES MÍNIM.A E 1\1..\XIl\.fA ESPECÍFICAS DE LONGO TERMO (L/S.KM2) 
... .. ·: Bacia :. · ·. · :n,í~~~: (l/sJim2). .. ,· ~ (l!(im.2' . .. .. .. .. ... .. .. . .. : .. . m=;1:xima: . ~~ .... J 

I - Amazônica 
I.1 Guanoré-Madeira 

I.1.1 Alto Guaooré 1,5 48,5 
I. l. 2 Ariouanã 4,0 85,0 

I.2 Juruena/ Arinos 
I. 2.1 Alto Juru.ena 5,0 41,5 

i I. 2.1 Baixo Juruena 5,5 88,5 
I.2.1 Alto Arinos 5,0 48.5 
1.2. 1 Baixo Arinos 6,5 69,S 

I. 3 Teles Pires 
I.3.1 Alto Teles Pires 5,5 67,5 
I.3.2 Baixo Teles Pires 6,1 80,1 

1.4 Xingu 
I.4.1 Alto Xínzu 4,0 34,0 
I.4.2 Médio Xinzu 10,0 81,0 

II - Bacia Ara~a/Tocantina 
II.1 Rio Arazuaia 

Il. 1.1 Alto Arazuaia 1 5,5 100,0 
II.1.2 Médio Arazuaí .• 4,5 63,0 
Il.1.3 Baixo Araguaia 4,0 63,0 

II. 2 Rio das Mortes 
Il.2.1 Alto Rio das Mortes 5,5 102,5 
II.2.2 Baixo Rio das Mortes 4,0 63.0 

Para efeito de ilustração, utilizando os valores determinados das vazões específicas 
mínima, média e máxima, obteve-se vazões correspondentes no exutório de cada bacia 
adotada (Quadro 3.13). 
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QUADR03.13 

V AZÕES MÍNIMAi MÉDIA E MÁXIMA (M3/S) NO EXUTÓRIO DAS BACIAS 

. . .. : . .:·:.: Bacíá .... :.:· : ... -: .. ·.· :::- . : :: :M.í~j"1}~·;: . :M~~~~!-· . : . '. 'M'áxi~~ .. 
I - Amazônica 
11 Guaporé-Madeira 

I.1.1 Alto Guanoré 176 1.161 3.737 
I.1.2 i\tipuatlã 295 1.827 7.590 

I.2 Juruena/ Arinos 
I.2.1 Alto Juruena 265 2.308 3.862 
I.2.1 Baixo Juruena 949 4.525 9.744 
I.2.1 Alto Arinos 156 771 1.508 
I.2.1 Baixo Arínos 323 1.463 3.296 

I. 3 Teles Pires 
I.3.1 Alto Teles Pires 178 831 2.191 
13.2 Baixo Teles Pires 674 3.236 8.699 

I.4 Xinzu 
I.4.1 Alto Ximru 304 1.134 2.587 
I.4.2 Médio Xingu 1.305 3.186 10.694 

II - Bacia Arasuaia/T ocantina 
II.1 Rio Araauaía 

II.1.1 Alto Araguaia 126 443 2.294 
II.1. 2 Médio Araguaia 210 704 3.471 
II. l. 3 Baixo Araguaia 487 2.295 8.265 

II. 2 Rio das Mortes 
II.2.1 Alto Rio das Mortes 150 525 2.788 
II.2.2 Baixo Rio das Mortes 277 1.108 4.794 
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Cabe resaltar, para a Bacia Platina, os valores estão acima daqueles determinados 
no estudo PCBAP (1974), pois no período do projeto (1968 a 1971) houve forte estiagem. 

O Pantanal apresenta valores próprios de vazões, em função das características 
locais do ciclo hidrológico. Na época das cheias há o extravazamento do leito normal dos 
rios principais, inundando áreas imensas, estimadas entre 10.000 e 30.000 km2 (PCBAP). 

Assim, acontecem "perdas" de volume de água, através do enchimento de baías, 
baixadas etc., constituindo na prática uma irrigação grosseira. A água assim desviada não 
retoma mais integralmente para os rios de onde se originaram, pois passa a ocupar 
superfícies extensas. A infiltração e a evapotranspiração destacam-se pelo papel muito 
importante na dinâmica local. A evapotranspiração responde por uma perda muito maior que 
a infiltração, chegando a ser 12 vezes maior que a infiltração. Dados do PCBAP mostram 
que nos três anos do projeto, de 1968 a 1971, o volume precipitado sobre o Pantanal como 
um todo foi igual a 575 bilhões de metros cúbicos, enquanto a descarga a jusante do Rio 
Apa, já no Estado do Mato Grosso do Sul, é de 35 bilhões. A diferença, 540 bilhões de 
metros cúbicos de água, corresponde à infiltração, 15 bilhões na baixada pantaneíra e 18 
bilhões na região montante mais acidentada, e o restante à evapotranspiração, Essas 
constatações mostram que apesar da altura pluviométrica considerável da região, o volume 
do escoamento pelo Rio Paraguai não é tão grande quanto seria em outras regiões, pois as 
perdas pelo espalhamento superficial e seguente evapotranspiração são elevadas. 

A evapotranspiração i muito intensa no Pantanal devido à extensão da área das 
baixadas. Nesses locais, a pequena profundidade do corpo de água permite que as folhas da 
vegetação fiquem expostas: aumentando ainda mais a área sujeita a radiação solar e 
consequente evaporação. 

As perdas foram medidas no estudo PCBAP (1974). O Rio Cuiabá perde 
aproximadamente 5% do volwne escoado entre as seções situadas em Barão de Melgaço e 
Retiro Biguaçal, O Rio Paraguai perde cerca de 15% desse volume entre Descalvados e 
Porto Conceição. As perdas se devem não só aos extravazamentos, mas sobretudo à 
evapotranspiração. 

O Pantanal: em suma, tem um comportamento próximo a de um reservatório, 
armazenando e regularizando as vazões para jusante, e propagando a montante o efeito do 
remanso. O regime anual das águas é encarado com naturalidade pela população local. As 
cheias normais recarregam os aquíferos freático e profundo, fertifizam o solo, trazendo 
benefícios. Provocam danos aquelas excepcionais, que fazem o gado nadar, como afirma a 
população local, e não deixam área suficiente de pastagem. 

Os campos naturais que resultam da dinâmica das águas e são ótimas pastagens. 
Contudo, a quantidade excessiva de gado pode provocar alterações no ciclo hidrológico, 
afetando a infiltração. O gado, ao pastar, vai compactando aos poucos o solo, 
especificamente a camada mais superficial, que é a principal responsável pela infiltração. 

Assim, resta mais água na superfície, sujeita à evaporação, e menos água 
subterrânea que, além de recan·egar os aquíferos, alimenta as plantas. Finalmente, deve ser 
colocado o efeito que o metano (CH4) provoca na atmosfera. Esse gás é originado da 
degradação anaeróbia da matéria orgânica que ocorre em aterros, arrozais, na queima de 
madeira, áreas e pastos inundados etc. O metano também contribui para o efeito estufa, 
aumentando o aquecimento atmosférica. 
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O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou desde 1992 no 
Centro-Oeste brasileiro uma diferença positiva de 6% no teor de metano na atmosfera em 
relação à quantidade medida em Natal (Rl'{). Essa diferença acontece nas áreas inundadas no 
Pantanal e também é causada pela grande quantidade de gado da região (Nova Ciência, 
n°24, 1995). A queimada de vegetação também produz metano que vai para a atmosfera. 

3.4 OS USOS DO RECURSO HÍDRICO 

3.4.1 As Águas Superficiais 
A existência humana e de todos os seres vivos do planeta depende da 

disponibilidade de água. Apesar da enorme quantidade de água existente na Terra, somente 
um volume muito restrito pode ser utilizado pelo homem, pois as águas salgadas não são 
adequadas ao consumo, a não ser mediante técnicas de dessalinização, com custos 
extremadamente elevados. 

Define-se como recursos hldricos a parcela de água existente no planeta passível de 
ser utilizada pelos seres humanos para atender ás suas necessidades. As reservas de água 
superficiais ou subterrâneas disponíveis são chamadas genericamente de mananciais. 

Normalmente, os usos mais tradicionais dos recursos hídricos são classificados de 
acordo com a existência ou não de derivação (retirada de água). No primeiro caso, temos 
abastecimento urbano, abastecimento industrial, abastecimento rural, irrigação e aquicultura. 
Entre aqueles que normalmente não necessitam de derivação estão incluídos a diluição, o 
transporte e a assimilação dos esgotos, a pecuária, a geração de energia elétrica, a navegação 
fluvial, pesca. atividades de recreação e lazer e a preservação da fauna e flora aquáticas. 

Essa classificação é subdividida em dois grupos: usos consuntivos e não 
consuntivos. O primeiro é definido como aquele em que há perdas entre o que é derivado e 
o que retoma ao manancial, caso dos abastecimentos ( doméstico, industrial e rural) e da 
irrigação. O restante dos usos em geral é considerado não consuntivo. Atualmente também 
poderia ser considerado consuntivo aquele uso que, embora não tenha variação entre o 
volume captado e o lançado, mostre variação qualitativa significativa entre as águas derivadas 
e as retomadas, implicando danos ao ecossistema aquático ou aos demais usos de jusante dos 
recursos hídricos. · 

A classificação dos usos pela derivação e consuntividade mostra o potencial de 
conflitos que podem ocorrer em determinada sub-bacia. É no âmbito das derivações 
consuntivas que a escassez é maior, provocando a diminuição fisica do recurso em si e/ou 
pela perda de sua qualidade, que inviabiliza outros usos a jusante . 

..,.\. Derivação das Águas 

Entre outros usos das águas que incluem derivação, destacam-se: 

- Abastecimento Urbano 
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É definido como o suprimento de água potável oferecido à população por meio de 
um sistema público de produção e distribuição de água. A produção é a etapa que 
compreende a captação, a adução, o tratamento, enquanto a distribuição. leva a água até o 
consumidor. É classificado como um uso consuntivo, havendo retomo parcial das águas 
utilizadas com característícas diferentes daquelas captadas . 

O abastecimento público é uma atividade essencial, porque atende a vanas 
necessidades do homem. Neste tipo de uso estão incluídos o consumo de água para cozer 
alimentos e parn higiene pessoal; entre outras utilizações menos fundamentais como lavagem 
de quintal e veículos, irrigação de hortas e jardins. A vazão total compõe a demanda de 
abastecimento. 

Para efeito de cálculo, a quantidade normahnente adotada para consumo doméstico 
é de 200 l/hab.d (litros por habitante/dia). As demais demandas urbanas são específicas de 
atividades correlatas: indústrias, comércio, lavagem de ruas, etc. Entre todos os usos, é 
considerado o mais nobre e requer maior qualidade da água bruta e, para tanto, são 
necessários mananciais que produzam água na quantidade e qualidade desejada. 

A proteção desses mananciais implica uso do solo compatível, preservando a 
vegetação natural e dificultando acesso às captações . 

A qualidade das águas é regulamentada pela resolução n°20 do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA, que define as concentrações máximas permissíveis para 
inúmeras substâncias químicas, além de definir um padrão bacteriológico que assegura uma 
baixa probabilidade de transmissão de patogênicos. A resolução nº 20 é consolidada por 
alguns (Branco, 1989; 1991) execivamente exigente quanto ao número de parâmetros 
analíticos, o que dificulta a sua aplicação . 

A água distribuída e ofertada ao consumidor deve obedecer ao "Padrão de 
Potabilidade", estabelecido pela portaria nº36 de 1990 do Ministério da Saúde. As águas 
captadas superficialmente, em geral, devem passar por um tratamento prévio. Em função das 
exigências estabelecidas para atender ao padrão de qualidade das águas servidas à população, 
a disponibilidade hídrica especifica para esse uso normalmente é mais limitada. 

A SA1'.TEMAT - Companhia de Saneamento do Estado do Mato Grosso é o órgão 
responsável pelo abastecimento público, operando em todo o território matogrossense. 
(Quadros 3.14, 3.15 e 3.16). Os dados fornecidos pela Empresa (1994 e 1995) subsidiaram 
o estudo de demanda específica nas distintas sub-bacias. Para os núcleos urbanos recém 
desmembrados ou outras locelidades onde as informações não estavam disponíveis, adotou· 
i;e o consumo per capta de 200 litros/dia. A maior parte dos municípios utiliza água 
subterrânea, como se mostra a seguir . 

Abastecimento Industria! 

A água para abastecimento industrial entra como insumo à produção, incorporando 
se ao produto, ou simplesmente participa do processo industriai percorrendo circuitos, que 
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podem ser abertos, semiabertos ou fechados. Neste último caso, a água captada. repõe 
simplesmente aquela perdida por evaporação . 

Algumas indústrias são supridas diretamente pela rede pública e, nesse caso, a 
demanda é incluída no abastecimento urbano; outras possuem captação própria, superficial 
ou subterrânea. As que utilizam apenas a rede pública geralmente localizam-se dentro da 
zona atendida, desde que os consumos não sejam elevados. As grandes indústrias ou aquelas 
situadas fora da zona de distribuição procuram ter seu abastecimento próprio, localizando-se 
junto aos mananciais, sendo as que mais interessam para este estudo. 

O abastecimento industrial é considerado um uso consuntivo. quando a água não 
retoma ao manancial com as mesmas características, podendo ser citados como exemplo as 
perdas por evaporação nas torres de resfríamento ou quando a água passa a integrar o 
produto. O suprimento das indústrias é considerado como não consuntivQ, se a água retornar 
ao mesmo processo ou se for usada novamente por estabelecimentos distintos. Nas indústrias 
onde há sistema de refrigeração ou geração de energia de vapor a água não entra 
necessariamente em contacto direto com a matéria prima ou com o produto final. Em outra.'! 
indústrias, a água não se integra ao produto final, mas tem contato com a matéria-prima ou 
com o próprio produto acabado, através do processo de lavagem, aiém dos usos com fins 
sanitários, limpeza e outros complementares. 

A demanda de água que se incorpora ao produto depende do tipo de processo de 
fabricação e, consequentemente, da mão de obra e da matéria-prima empregadas, do porte e 
localização da indústria. e, em alguns casos, da abundância. dos recursos lúdricos disponíveis, 
Portanto, é uma demanda extremamente variável. A demanda média por unidade de produto 
também varia diretamente com a proporção de reutilização. As indústrias que têm circuitos 
fechados ou semi-fechados, recirculando-a, necessitam uma quantidade de água menor, 
sendo este o procedimento recomendável nas regiões de pouca disponíbilidade hídrica. 
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: .MunidpiQs: 
,, ,, .. · Local da captação .. . · Nº de· poços_· . .. 

1 Água Boa 1 Pocos 07 
Alta floresta Córr. T axidermista ! Pocos 02 
Apiacás 1 Rio Apiacás I Poços 02 
Arípuanã Córr. Frei Canuto 

1 Brasnorte Poços 11 
1 Campo Novo Pareeis Poços 05 
Campos de Júlio Sem Sistem da Sanemat 
Canarana Córr. Tanguro I Poços 03 
Carlinda Sem Sistema da Sanemat 

, Castanheira Sem sistema da Sanemat 
i Cláudia Focos 04 
1 Colider Rio Carapá I poços 04 
~om_odoro Córr. Piovesan / Poços 05 
Cotriguaçu Sem sistema da Sanemat 
Diamantino Córr, Padre Duílio / Poços 09 
Guarantã do Norte Poços 05 
Itaúba Poços 06 
Juara Rib. Juara / Poços 05 

1 Juína Córr, Perdido I Poços 02 
Juruena Poços 03 
Lucas do Rio Verde Poço l 01 
Marcelândia Rio Manito I Poços 04 
Matupá Poços 1 02 
Nova Bandeirantes Sem sistema da Sanemat 
Nova Canaã do Norte Rio Bonito / Poço OI 
Nova Guarita Sem sistema da Sanemat 
Nova M.aringá Poços 02 
Nova Monte Verde Sem sistema da Sanemat 
Nova Mutum Poços 02 

, Novo Horizonte do Norte Córr. Caracol / Poços 02 
Paranaíta Córr. p· ... /Poço 01 

1 Paranatinga Rio Paranatinza I Poços 06 
Peixoto de Azevedo Poço 01 

1 Planalto da Serra 1 :Mina 
Pontes e Lacerda Rio Guanoré I Poços 07 
Porto dos Gaúchos Rio Arinos ! Poços 02 
~ência Sem sistema da Sanemat 
· Santa Cármen Poços 03 
São José do Rio Claro Focos 07 
São José do Xingu Poço 01 
Sapezal Sem sistema da Sanemat 

QUADR03.14 
SISTE1\1A DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 
Bacia Amazônica 
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Sinop Poços 07 
Sorriso Poços 10 
Tabaoorã Sem sistema da Sanemat 
Tapurah . Poços 07 
Terra Nova do Norte Poços 09 
Vera Poços 06 
Vila Bela da Santíssima Trindade Rio Guaporé ! Poços 09 

Fonte: SANEMAT, 1995 
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~ 
' . . · Munícíníos .. . .. : · .. .: Local da: cantàcão: < ·:: : : 'Nº:dij :riticós ·: ·: " 

Alto Araguaia Córr. Boiadeiro/Poços 11 
Alto Boa Vista Poco 01 
Alto Garças 1 Córr. Avoadeira/Poços 03 
Arazuaiana FJo Arazuaía ! Pocos 03 
Araauinha Poços 02 
Barra do Garças Rio Garças ! Poços 12 
Campinápolis Rio Cachoeirinha / Pocos 05 
Campo Verde Poços 05 
Cana Brava do Norte Poco 01 
Cocalinho Poços 02 
Confresa Focos 02 

1 General Carneiro Córr. Passa Vinte I Poços 08 
Guiratinza Mina da Serra I Pocos 05 
Luciara Poço 01 
Nova Xavantina Rio das Mortes 
Novo São Joaquim Poços 03 
Pontal do Arasuaía Rio Garças 
Ponte Branca Poços 04 
Porto Alem-e do Norte Córr. Tapírapé 
Primavera do Leste Poços / lvfina 03 
Ribeirão Cascalheira Ríb. Cascalheira 
Ribeírãozinho Poços 03 

1 Santa Terezinha 1 Poços 04 
· São Félix do Arazuaía Rio Arasuaía I Poco 01 
Tesouro Poços 02 
Toríxoréu Rio Arasuaia I Pocos 03 
Vila Rica Poços 05 

QUADR03.15 
SISTEMA. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 
Bacia Ar~ f T · 

FONTE: SANEMAT, 1995 
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outro aspecto importante na estimativa da demanda industrial é o referente à 
sazonalidade. Embora o consumo industrial independa diretamente desse fator, verifica-se 
que nas agro-indústrias a água é mais utilizada cm certas épocas do ano que, cm geral, 
coincide com os períodos de estiagem, quando os mananciais apresentam considerável 
redução de vazão. 

Um exemplo típico deste fato são as usinas de açúcar e álcool que, representando 
apenas 3% das indústrias consumidoras do Estado de São Paulo, são responsáveis por 40% 
da demanda hídrica industrial e cuja safra ocorre entre maio e outubro, época normalmente 
de estiagem. No Estado de Mato Grosso, até o momento, não foi feita uma estimativa dessa 
natureza. 

Em outras indústrias, como alimentícia e de bebidas, a qualidade da água é um fator 
considerado mais importante que a quantidade disponível, o que pode influir na utilização 
dos recursos hídricos regionais. O Quadro 3.17 apresenta um indicativo da quantidade 
necessária de água por unidade de produto, pois esses valores sofrem grandes variações 
dentro de um mesmo processo industrial. Neste estudo, na falta de dados específicos sobre o 
Estado, a demanda industrial será estimada a partir dos valores do Quadro 3.17. 

QUADR03.17 

ESTIMATIVA DE CONSUMO INDUSTRIAL DE ÁGUA 
1· . ·- TIPO DE INDÚSTRIA_ 

. . .. ... · CONSUMo-·.:. ·:-· · _·:- .. - - · - - . -· .. 
Alimento em conserva 7 a 35 m3/t 
Ccrvcia 10 a 20 m3/quilo.litro 

r Refinaria de petróleo 18 1/1 óleo cru 
Fibras sintéticas i 375 a 835 m3/t de .fio 
Borracha sintética 83 a 2800 m3/t 
Lavanderias 1 20 a 50 m3/t 
Cimento 2 a 3 m3/t 

1 Alumínio 1340 m3/t 
1 Aço 75 a 330 m3/t 
Curtume 1 50 a 125 m3/t 
Laticínio 2 a 7m3/m3 
Papel 125 a 1000 m3/t 
Celulose 200 a 550 m3/t 

1 Sabão 1 a 2 m3/t 
Fertilizante 270 m3/t 
Matadouro e Frizorífico 2500 l/rês 

Abastecimento Rural 
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Representa a demanda de água rural com a finalidade de atender às necessidades 
humanas, de animais e de irrigação de hortas e pequenas plantações, com fins de 
subsistência. 

Irrigação 

A irrigação é o fornecimento de água às culturas agrícolas, que deve obedecer aos 
padrões de quantidade, qualidade em determinados períodos do ano assegurando suas 
respectivas produções. Existem várias técnicas usualmente empregadas: sulcos, gotejamento, 
pivô central, cada uma visando atender a condições específicas de cultura e de solo. 

· Pela irrigação é possível garantir um fornecimento de água constante, mesmo em 
épocas de estiagem. 

Nas regiões secas, onde normalmente há pouca disponibilidade hídrica, o processo 
gera um aumento da produtividade da lavoura. No entanto, outros fatores também 
contribuem para o desenvolvimento do uso da irrigação: 

- Possibilidade de obter mais de uma safra por ano. 
- Melhoria no padrão do produto agrícola, principalmente frutas em geral. 

- Crescente conhecimento e divulgação das técnicas de irrigação. 
- Viabilização da produção de culturas mais nobres e de maior valor comercial. 

- Aumento da oferta de alimentos. 

- Alto valor da terra, exigindo um melhor aproveitamento. 

- Antecipação ou retardamento da colheita, possibilitando a obtenção de melhores 
preços. 

- Estímulo à prática da irrigação de-vida aos bons resultados obtidos por 
agricultores vizinhos irrigantes. 

- Surgimento de equipamentos automatizados para irrigação de grandes áreas. 
- Possibilidade de maximização na utilização das máquinas e implementes 

agrícolas, 

A resolução CONAMA n? 20 estabelece quais os parâmetros que devem ser 
obedecidos para águas destinadas à irrigação. Nesse caso, a qualidade do recurso hídrico é 
fundamental enquanto atributo, motivo pelo qual os conflitos são constantes em cursos 
d'água utilizados também para outros fins. 

Os dados utilizados neste estudo provém do "Projeto Irrigar", cujo objetivo "é 
estimular a utilização da tecnologia de irrigação visando o aumento da produtividade e da 
renda rural, a nível regional e estadual" (Governo do Mato Grosso, 1992). A partir da área 
prevista para irrigação, estímou-se a vazão derivada do respectivo curso d' água, embora não 
fosse possível localizar o ponto exato de captação, pois os dados do Projeto Irrigar referem 
se somente ao manancial e ao município integrantes do programa (Quadro 3.18). 
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Além desses dados, serviram como referência alguns levantamentos existentes de 
anos anteriores (Quadro 3.19) que, embora desatualizados (1988), indicam as principais 
culturas irrigadas ( tomate, melancia, feijão, milho verde, arroz. cheiro verde, quiabo, 
pepino, pimentão, repolho, abobrinha, laranja, limão, algodão, olerículas, couve, abóbora, 
mamão, maracujá, cacau, banana, melão, abacaxi, alho, mandioca, trigo e soja), bem como 
os métodos ( aspersão convencional, inundação, mangueira, sulcos e aspersão pivot central). 

Nesses mesmos levantamentos desatualizados constavam os municípios, mas não os 
curso de água: Nobres, Rosário do Oeste, Diamantino, Rondonópolis, Cuiabá, Paranatinga, 
São Félix do Araguaia, Tangará da Serra, Sínop, Várzea Grande, Alta Floresta, Jangada, 
Terra Nova, Barra dos Bugres, Chapada dos Guimarães, Barra do Garças, Quatro Marcos, 
Dom Aquino, Alto Garças, Juscimeira, Jacíara, Poconé, Canarana, Primavera do Leste, 
General Carneiro, Nova Xavantina, Água Boa, Lucas do Rio Verde, Porto Esperidião, 
Mirassol do Oeste, Santo Antonio e Cáceres. 

Tendo em vista os dados utilizados de irrigação neste trabalho sugere-se, desde já, 
que seja efetuado o cadastramento dos irrigantes, principalmente nas bacias onde for maior a 
utilização dessa técnica. Essa sugestão baseia-se na falta de melhor qualidade de informação, 
pois não está clara a localização dos irrigantes, bem como a cultura e a área a irrigar. Como é 
uma atividade que ainda não se generalizou, recomenda-se iniciar esse cadastramento o 
quanto antes, visando inclusive evitar escassez e conflito pelo uso das águas. 

Na falta de um índice próprio do Estado do Mato Grosso, adotou-se para o estudo 
de demanda a vazão específica de irrigação de 0,327 litros/segundo! lXI lhectare, que foi 
empregada no Plano de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, para avaliação da vazão 
derivada pela áreas irrigadas. 
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Quadro 3.18 
Solicitação de Benefícios p_ara,___o_P_r_,oJ ••.. • e_to~Im~·,g..._a_r~~-----~ 

. .Bacta L. : : : Mtínicíoro . .. · ·1 Aréa·a irrigar (llá) 1: =: · : · '. '. = . · : : .. Maniind8.l 
I.2.1 1 Campo Novo Pareeis Rio Verde 

1 I.2.3 1 Nova Mutum 4.455 Rios Ranchão, Faca, Moderno e Verde; 
Córregos 3 de Maio, Aparecida, 
Serraria, Papagaio, Travessia, Mutum e 
Beija Flor · 

I.3.1 1 Lucas do Rio Verde 2.180 Córregos Água Branca, Piranha, Quatá, 
Sapezal; Rios Marapé, Ranchão e Verde 

II.2.1 1 Nova Xavantina 2.935 Rio Pindaíba; Córregos Zacarias, Lagoa 
Azul, Bacaba, Duas Pontes, Grotão, 
Cachoeirinha, Caueíra, Corrente, Água 
Azul, Marimbondo e Salgado 

2.959 I.4.2 1 Água Boa 

II.1.1 1 Alto Araguaia 45 
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Córregos do Bié, das Perdizes, Paredão, 
das Cabaças, e Fundo 

Il.1.3 1 Porto Alegre do Norte 8 Riacho Buríti 
Fonte: Projeto Irrigar, 1994 

Perímetros em estudo (10.000 Ha no total): 
I.4.1 Canarana Rio Sete de Setembro 
I.4.2 Água Boa Rio Pintado 
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Quadro 3.19 

ÁREAS IRRIGADAS NO ESTADO 

:B~Ç.ia; . : · · · M;i.mitjpio · Área frrtgada (Há) ... ,.... . .. . .. : : :'J'i~: ~eJrrig~ção Princloals Culturas. · 
A Canarana 349 arroz AC, L e PC 
!vi Lucas do Rio Verde 19 s 
A Paranatinaa 6 feijão e milho AC 
z Sinop 35 pepino, tomate, AC,PCeG 

1 ô milho, banana 
N Alta Floresta 435 café e cacau AC 
I Asua Boa 273 PCel 
e Terra Nova do Norte 10 melancia e citros AC 
IA Total 855 
1-------- ·----~~--------------·- ----~------------------ ----------------------- ----------------------- 
.i\R Barra do Garças ' 501 arroz e soja ACel 
AG Alto Garças 236 trigo, soja e repolho AC e PC 
UA Primavera do Leste 179 AC e PC 
IA/ General Carneiro 3 AC 
TO Nova Xavantina 222 PC, AC el 
CAN S. Félix do Araguaia 458 arroz e melancia I e S 
TI Campo Verde 230 PC 
NA Total 2102 

Fonte: EMATER, 1988 

AC = aspersão convencional I = inundação PC = pivô central S = sulcos 
G = gotejamento 
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Aq utcultura 

A aquicuítura é a arte ou técnica de criar e multiplicar animais e plantas aquáticas 
em ambientes apropriados. É incluída também no termo a criação de animais de vida semi 
aquática. A técnica na aquicultura constitui-se na aplicação de princípios e procedimentos na 
pesca e cultura de organismos que objetivem a produção, processamento e comercialização 
de espécies biológicas pertencentes ao sistema aquático. 

A aquicultura é uma técnica antiga: as primeiras teorias a seu respeito foram 
publicadas na China por Fan Li, no ano 479 a.C., havendo também registros de autores 
gregos e romanos sobre a criação de ostras e a piscicultura. No Brasil, a aquicultura não se 
difundiu a:inda o suficiente e é lento o seu progresso, diferentemente do que ocorreu com a 
agricultura, o que implica um pequeno aproveitamento do potencial existente. 

No Quadro 3.20 estão as principais modalidades de aquicultura, com suas próprias 
características que a tomam mais adaptada e produtiva a determinadas condições, dando 
consequentemente melhores resultados econômicos, 

QUADR03.20 

l\10DALIDIDES DE AQillCULTURA 

Cl'.JLTÚRÀ/CRIAÇÁÕ " . MODALIDADE.:: - . : . ....... . ..... . - ,_ 
- - 

Peixes Piscicultura 
Molusêos (ostras) Ostreicultura 
Mexilhões e outros :Mitilicultura 
Rãs Ranicultura 
Ratão-do-banhado, Lontras Nutricultura 
Camarões, Crustáceos em geral Camaronicultura., Carcinocultura 
Búfalos 
Algas 
Aves aquáticas ( patos, marrecos, gansos etc) 
Répteis ( jacarés, cágados, etc) Hemetocultu.ra 

. 
Consorciada (arroz x peixes) Rizipiscicultura 
(porcos x neixes) Suíno-niscicultura 

Neste estudo, foram utilizados os dados disponíveis da EMPAER (1992) que 
mostram a aquicultura como atividade ainda pouco expressiva. Para o desenvolvimento 
dessa atividade, normalmente são construídos tanques e viveiros. Xavier et alli (1987) 
classifica tanques e viveiros em duas categorias, de acordo com as características do terreno. 

Os viveiros de barragem resultam da construção de diques que interceptam um ou 
mais cursos de água. São construidos em locais que inundam um área significativa, pois em 
piscicultura a área inundada é mais importante que a profundidade. O abastecimento de água 
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é feito por nascentes ou por aquífero freático. Esse tipo de viveiro, apesar de construção 
barata, apresenta inconvenientes, como o perigo de ruptura, em caso de cheia, e de 
adubação difícil, em virtude das variações da vazão. 

Nos viveiros por derivação, o abastecimento de água é controlado através de canais, 
recebendo a quantidade necessária ao seu abastecimento a partir de uma nascente ou de um 
curso de água. A,., principais vantagens dessa modalidade encontram-se na facilidade de 
exploração, adubação e alimentação artificial, além de possibilitar a regulagem de 
fornecimento de água. 

No Estado do Mato Grosso a maior parte dos viveiros é feita por derivação e a 
renovação de água é esporádica, ocorrendo apenas quando a transparência dos tanques for 
menor que 30 cm. 

A criação do Pacú é predominante, seguida de Tambaqui, peixe típico da 
Amazônia, com comportamento muito semelhante ao Pacú. Atenção especial deve ser 
tomada com relação à criação do peixe Chalrais, proveniente da África do Sul, com 
representantes de três espécies: e. tareia, e. batracus e e. macrocephalus, cujo 
desenvolvimento está se tomando mais comum entre os criadores. Até o momento, a espécie 
encontra-se apenas cm cativeiro, mas, a exemplo do Tucunaré, típico da Amazônia, poderá 
colonizar os rios estaduais, ocasionando efeitos ecológicos desconhecidos. O Tucunaré, no 
sul (S.P.) tem provocado aumento da incidência de malária por alimentar-se de pequenas 
espécies que controlam normalmente, as larvas do mosquito. 

B. Usos Sem Derivação das Águas 

Esta é a categoria de usos em que os recursos hídricos constituem energia ou 
potencial de geração de energia, suporte e via transporte, meio de lazer ou capacidade de 
diluição. Em geral, não são usos consunrívos, pois não ocasionam perdas de volume aos 
corpos de água, embora possam afetar sua disponibilidade hídrica, por alterações na 
qualidade das águas. 

Geração de Energia Elétrica 

A energia elétrica gerada a partir da posição e de movimento do recurso hídrico é 
essencial para mover o parque industrial e também para atender as necessidades de 
residências, escritórios e comércio. 

Os barramentos dos rios alteram seu regime de escoamento natural, transformando 
o ambiente lótico (de correnteza) em lêntico (de baixa velocidade). No trecho acima da 
barragem (a montante), forma-se um lago artificial que inunda terrenos anteriormente 
ocupados com vegetação nativa, áreas agrícolas, entre outros, incorporando ao sistema 
aquático substâncias que modificam a condição natural das águas. 
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O apodrecimento das matas pelo lágo leva ao apodrecimento das folhas e outros 
componentes facilmente degradáveis, enriquecendo o ambiente em nutrientes que servem de 
alimento às algas microscópicas e às plantas aquáticas superiores como os aguapés. A 
decomposição dos organismos mortos é realizada por bactérias que consomem o oxigênio 
dissolvido nas águas, chegando a provocar, nos casos mais críticos, a morte de peixes e a 
produção de gases de odor desagradável, ou mesmo tóxicos, como é o caso do gás suifidrico 
(H2S), produto da degradação da matéria orgânica em ambiente anaeróbio. A proliferação 
exagerada de algas e aguapés pode inviabilizar os usos mais nobres das águas, entre os quais: 
abastecimento público, navegação, pesca e prática de esportes aquáticos. 

·-- Além disso, a diminuição da velocidade do curso d'água implica uma redução na 
sua capacidade de transporte de sedimentos, o que, dependendo da velocidade original do 
curso, pode provocar, a médio ou longo prazo, o assoreamento do próprio lago. 

O rio a jusante (abaixo) do barramento passa a ter o regime de vazões alterado, 
interferindo na disponibilidade das águas pal'a as atividades humanas e para os animais. As 
usinas hidrelétricas podem interromper o tl1.LXO dos peixes que procuram as cabeceiras dos 
rios para desova na época da piracema. Na fase de construção, o canteiro de obras e as áreas 
d~ empréstimo constituem impactos significativos. 

1 ...•.. 

·- As minerações exploratórias de areia dos leitos dos rios (portos de areia) a jusante 
das barragens são também prejudicadas, pois os sólidos normalmente carreados passam a se 
depositar no reservatório, não alcançando os trechos em exploração. Por outro lado, quando 
as atividades mineradoras ocorrem sem critério a montante; da represa, o acúmulo de sólidos 
aumenta significativamente, contribuindo para a diminuição da vida útil do reservatório. 

Normalmente, os impactos g~rados pela implantação de hidrelétricas dependem da 
extensão da superfície inundada, da biomassa vegetal afogada e das interferências que o 
empreendimento exerce sobre as atividades humanas na sua área de inffuêncía, 
especialmente quando atinge patrimônios arqueológicos e reservas indígenas. Em função das 
características físicas e culturais do Estado de Mato Grosso, os aproveitamentos hidrelétricos 
devem ser preferencialmente de pequeno porte, mediante a construção de PCHs (Pequenas 
Centrais Hidrelétricas). 

·._, 
o suprimento de energia elétrica no Estado é de responsabilidade da CEMA T 

(Centrais Elétricas de Mato Grosso) e caracteriza-se pela importação do excedente gerado na 
região sudeste (cerca de 80% da demanda), cuja complementação ocorre por geração 
própria de origem térmica e hidráulica, em tomo de 8 e 12% respectivamente (SEPLAN, 
1992). ·- Como referência neste estudo, utilizaram-se os planos e levantamentos disponíveis 
da CEMAT, do DNAEE e da ELETROBRÁS. A CEMAT adota a seguinte nomenclatura 
quanto ao nível de estudo e à situação de cada hidrelétrica: sobrevôo no local (SB), 
reconhecimento local (RE ), estimativa do potencial hidrelétrico (EP), inventário hidrelétrico 
(IV), estudo de viabilidade (EV), projeto básico (PB), projeto executivo (PE), construção 
(CO) e operação (OP). Contudo, nos dados fornecidos pela CEMAT há empreendimentos 
q1,1e não estão classificados, embora conste a potência estimada, a qual aqui foi colocada na 
respectiva bacia. Já a ELETROBRÁS, no seu piano 2.015, adota a seguinte nomenclatura 

..... 

.•... 

..... 
·._ '----------- 

141 

·-- -· - -···-------- 



quanto ao nível de estudo e situação de cada hidrelétrica: inventário hidrelétrico (IN), estudo 
de viabilidade (VI), projeto básico (PB), projeto executivo (PE), construção (CO) e 
operação (OP). No texto específico que trata dos usos das águas nas sub-bacias, as 
abreviaturas referem-se normalmente àquela adotada pela CEMAT. O Quadro 3.21 
apresenta um resumo da situação das hidrelétricas no Estado. 

Navegação 

A navegação interior ou fluvial é aquela que ocorre sobre as águas dos lagos, rios 
ou canais, utilizando embarcações apropriadas às condições físicas locais. É análoga em 
alguns aspectos à marítima, embora se diferencie quanto ao tipo de propulsão do 'veículo" e 
às exigências relativas à estabilidade, flutuabilidade, raio de ação e auto-suficiência, 
propriedades imprescindíveis das embarcações marítimas, mas atenuadas, ou quase 
inexistentes, nos "veículos" da navegação interior. 

''- 

A utilização dos cursos de água como meio de transporte é uma atividade 
desenvolvida pelo homem desde a mais remota antiguidade. Isso se deve ao fato do próprio 
rio já se constituir num meio de locomoção natural, à disposição do homem sendo, portanto, 
de baixo custo. 

'-.., 
Ao longo do tempo, as embarcações utilizadas foram se desenvolvendo, desde as 

mais simples até os modernos e sofisticados barcos de hoje, fazendo com que o conceito de 
navegabilidade de um curso de água também se modificasse. Um rio que antes era navegável 
poderia, com o passar do tempo, tomar-se não navegável, em função da mudança das 
características das embarcações. 

Por outro lado, as técnicas aplicadas por meio de obras para a melhoria das 
condições de navegabilidade, ou para tomá-la possível. também acompanharam o 
desenvolvimento das embarcações. 

Com isso, a navegabilidade passou a ser encarada como uma grandeza mensurável, 
dependente de diversos fatores, como o tipo de embarcação, a quantidade de carga a ser 
transportada, as características do tráfego, as obras necessárias, etc. 

Há a distinção entre rio navegável e hidrovia. Um rio navegável não é uma hidrovia, 
sendo necessária a execução de trabalhos, serviços e obras, para que este admita a navegação 
com tráfego organizado em bases econômicas rentáveis. A criação de hídrovías ou a 
modernização das vias navegáveis reduz, em proporções muitas vezes consideráveis, o custo 
do transporte fluvial. 

Para a implantaçâo de uma hidrovia vários condicionantes devem ser analisados: os 
naturais, corno a topografia e o clima, e os sócio-econômicos da região a ser servida. 
Segundo a topografia, é possível distinguir resumidamente os seguintes tipos de cursos de 
água: rios de planície. rios de montanha e rios costeiros. Os rios de planície são 
caracterizados por uma declividade suave e regular, portanto mais favoráveis à navegação, 
pois já apresentam naturalmente boas condições de navegabilidade. - 142 
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Alguns rios apresentam uma sucessão de extensos estirões, com pouca declividade, 
interrompidos por quedas abruptas, que são as corredeiras ou cachoeiras, por vezes de altura 
elevada. Essas quedas tornam dificil, senão impossível, a navegação de barcos modernos, 
embora representem um extraordinário potencial energético. Geralmente, esses rios 
necessitam de obras que possibilitem a melhoria das suas condições de navegabilidade, como 
barragens, canalizações, derrocamentos, etc., além de obras de transposição de desnível 
(eclusas). 

Também influem nas condições de navegabilidade de um rio o tipo de clima a que 
ele está submetido. Os rios da Zona Equatorial são os mais regulares, graças à distribuição 
mais homogênea das chuvas ao longo de todo o ano. Os rios da Zona Tropical são mais 
irregulares, face ao contraste das cheias de verão e às estiagens de inverno, As condições de 
navegabilidade, portanto, diferem muito segundo as estações. Os rios da Zona Subtropical 
são relativamente irregulares, apesar da possibilidade de chuvas em todas as estações, 
conduzindo tanto a grandes cheias em qualquer época do ano, quanto nas rigorosas 
estiagens. 

A navegação interior deve atender aos condicionantes econômicos regionais, 
aproveitando todas as vantagens do transporte sobre a água, procurando uni-las com a 
flexibilidade típica do transporte rodoviário. Destes condicionantes da região também 
depende a viabilização de uma hidrovia, Em regiões desenvolvidas, a navegação interior deve 
atuar em parceria com a rede de transportes rodoviários e forro-viários, transportando grandes 
cargas, como minérios, cereais, produtos agrícolas, entre outras. 

Em regiões pouco desenvolvidas, as hidrovias podem fomentar o aumento das 
atividades econômicas, constituindo um instrumento de aproveitamento de território, 
contribuindo para a descentralização ao longo de um eixo de desenvolvimento econômico. 
Nas regiões ainda inexploradas, quase totalmente desprovidas de estradas e ferrovias, as 
hidrovias podem se constituir no único meio de penetração e de desbravamento. 

Para a navegação fluvial existem limitações quantitativas impostas pelo recurso 
hídrico, pois uma eventual diminuição na disponibilidade de água, associada por exemplo a 
um outro uso consuntívo, pode afetar as condições de navegabilidade. 

Não existem exigências de qualidade da água impostas à navegação embora as 
substâncias e mesmo organismos presentes em grandes quantidades nas águas possam causar 
alguns problemas como os de corrosão, entupimento de sistemas de circulação da água para 
refrígeração de motores de embarcações, etc. 

O potencial hidrográfico do Estado do Mato Grosso apresenta várias alternativas 
para o escoamento da produção através de corredores intermodais (rodovia-hidrovia 
ferrovia ). A hidrovia Paraguai-Paraná liga países latino-americanos {Brasil, Bolívia, Uruguai, 
Argentina e Paraguai), tendo como ponto estratégico no estado o trecho do Rio Paraguai, 
desde a fronteira deste país até Cáceres, O projeto da hidrovia Araguaia-Tocantins, em 
estudos de implantação, tem como meta a ligação entre as regiões Centro-Oeste e Norte, 
visando basicamente o escoamento da produção de soja, ligando o Estado de Mato Grosso 
ao Pará, Nesse Estado, a conexão será ferroviária (Carajás) até o Porto de São Luís. 
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Atualmente, tem gerado grande polémica o projeto da hidrovia Paraguai-Paraná 
devido às modificações que serão impostas no leito do rio e, consequentemente, no regime 
hidráulico, com reflexos num ecossistema de extrema fragilidade ambiental, o Pantanal 
Matogrosaense, A região do Pantanal apresenta características muito peculiares de drenagem 
e, em função dessas peculiaridades, desenvolveu-se, aí, um ecossistema de equilíbrio 
instável, constituído de flora e fauna estreitamente dependentes do regime hídrico. 

Basicamente, trata-se de região plana, cujos leit:os dos rios encontram-se muitas 
vezes, situados em cotas ao entorno, dando lugar à formação de extensas lagoas, além de 
uma grande facilidade para alteração dos trajetos dos rios, formando braços mortos que, por 
sua vez, originam outras tantas lagoas (paranás), Nas épocas de estiagem, com o 
abaixamento das águas, essas lagoas permanecem cheias e completamente isoladas dos rios. 

Na maior parte dos casos, suas águas são altamente produtivas, de sorte a abrigar 
riquíssima fauna piscícola que, nesses períodos de isolamento, cresce e engorda muito, 
retomando aos rios, nas novas enchentes, quando estes transbordam interligando-se 
novamente às lagoas. Essas lagoas, em geral rasas, servem como fonte primária de nutrição 
também a uma variadíssima e numerosa fauna terrestre, que se alimenta de seus peixes, 
crustáceos, moluscos, e outros animais bem como vegetais aquáticos. 

Levando em conta essas caracterfstícas, percebe-se, com facilidade, os efeitos que a 
alteração do sistema de drenagem - aprofundamento dos canais, para aumentar a 
navegabilidade - poderão causar sobre o ecossistema e sua produtividade, caso não sejam 
tomadas providências no sentido de, de alguma maneira, manter isoladas as áreas mais 
produtivas de modo a que não seja rebaixado o seu nível freático bem como suas oscilações 
cíclicas. Quanto à hidrovia Araguaia-tocantína, sua implantação não requer alterações no 
leito do rio, devendo ser executadas fundamentalmente obras portuárias. Apesar dos dados 
técnicos não estarem dísponíveís no momento, avalia-se que a implantação terá menor 
impacto sobre o meio físico e biológico. 

Hoje, a instituição responsável pelos transportes em Mato Grosso é a Secretaria de 
Infra-Estrutura; porém, já existem recomendações por especialistas na área para a criação de 
um departamento hídrovíárío ligado ao próprio órgão. 

A análise aqui efetuada sobre a navegação fluvial de maior porte baseia-se em 
dados fornecidos pela Agência da Capitania dos Portos dos Estados de :Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, do Ministério da Marinha. As informações sobre a navegação de menor 
porte, ou seja, as pequenas embarcações, foram obtidas ao longo das viagens no Estado e 
por relatos pessoais. 

Recreação e Lazer 
A recreação e o lazer são definidos como um conjunto de atividades cujo objeto é o 

repouso, o divertimento, o desenvolvimento cultural e físico de uma população, ocorrendo 
em áreas apropriadas para tal fim, Esses locais resultam de uma série de fatores 
demográficos, sociais e econômicos, tais como a possibilidade de locomoção da população, 
seu poder aquísítívo etc. Os corpos de água superficiais e suas margens são locais 
privilegiados de lazer, sendo este considerado mais um dos usos múltiplos dos recursos 
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hídricos. A recreação de contacto primário refere-se às práticas de natação e ao mergulho, 
enquanto que a secundária está relacionada às práticas onde não há contato direto com a 
água. como os esportes náuticos e a vela. É um uso distinto dos anteriores, sendo inclusive 
de difícil mensuração econômica. Pressupõe uma qualidade de água compatível com as 
práticas mencionadas e com a sobrevivência do ecossistema aquático, o que implica inclusive 
o controle das atividades nas margens dos rios e lagos. Assim, o uso deve ser disciplinado, 
principalmente nos mananciais que se destinam ao abastecimento urbano de água potével, 

Cabe destacar que o lazer associado aos recursos hídricos tende a ficar cada vez 
mais distante das área" urbanas, justamente onde vive a população mais carente de contato 
com a natureza, Isso vem ocorrendo devido à deterioração da qualidade das águas imposta 
pelo lançamento de efluentes e; pelo uso do solo no entorno de rios e; lagos. Assim, um 
contigente cada vez maior de pessoas desloca-se para regiões distantes em busca de 
entretenimento e de atrativos naturais 

O uso recreacional pode ser uma forma interessante de preservação dos recursos 
hídricos, por· ser pouco agressivo, requerendo ao mesmo tempo um controle nas 
características das águas, principalmente quanto aos níveis de contaminação fecal. O estudo 
da South Eart River Basins estabelece a seguinte classificação de atividades recreativas nas 
margens e nos corpos de água: 

a) contemplação da paisagem; 
b) piquenique; 
e) natação (nos lagos ou no mar); 
d) esportes náuticos (remo, lancha, veleiro, etc.); 
e) acampamentos (trailer, barracas); 
f) passeios (a pé, a cavalo, escala de montanha); 

g) atividades culturais (vísítas históricas, botânica, arqueologia, geologia, 
observação da natureza, fotografia, pintura etc.); 

h) caça e pesca. 
Pelo fato do Estado de Mato Grosso não dispor de acesso direto às praias 

oceânicas, a população tem como alternativa as praias fluviais e os balneários de águas 
quentes. Porém, as atividades turísticas ligadas à balneabilidade e à prática de esportes 
náuticos representam um potencial ainda pouco explorado, diante das disponibilidades 
existentes em todo o território. As cidade situadas ao longo do Rio Araguaia apresentam uma 
vocação inequívoca para essa finalidade. Na Bacia .Amazônica, os pontos de recreação estão 
dispersos, não constituindo um uso marcante; dos recursos hídricos regionais. Nota-se que a 
construção de barragem para fins hidrelétricos e a formação do respectivo reservatório cria 
nas margens áreas propícias ao lazer das comunidades mais próximas, o que poderia ser 
melhor explorado em alguns empreendimentos projetados ou em operação. 

Os dados aqui utilizados baseiam-se em relatos pessoais e informes obtidos ao 
longo das visitas ao Estado e no Guia Quatro Rodas (1994). 
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C. Usos Especiais 

Diluição de Despejos 

Durante muito tempo, a diluição de esgotos não foi considerada como um uso do 
recurso hídrico. A prática do lançamento de efluentes se disseminou concomitantemente 
com a expansão das áreas urbanas. Até meados do século XIX os esgotos das cidades 
constituíam unicamente de águas pluviais. Sá depois disso começaram a ser implantadas 
ligações de instalações sanitárias a esse esgoto, aumentando, repentinamente, a poluição e a 
contaminacão bacteriana dos rios. 

' 

Segundo Branco (1984) existe uma capacidade de autodepuração dos rios, que 
reduz os efeitos da poluição, seja por diluição dos resíduos introduzidos, seja por atividades 
biológicas e químicas que levam à estabilização da matéria orgânica e destruição de 
patogênicos. Entretanto, esta capacidade não é ilimitada. Um curso de água pode ser 
considerado como diluidor de despejos na medida em que é capaz de receber esses despejos 
sem prejuízo de sua fauna e flora ou dos usos normais que dele são feitos. Essa capacidade 
de diluição ou de autodepuração dos corpos de água pode ser avaliada através de medidas de 
caráter hidrológico e hidráulico, bem como de natureza química e biológica. 

Por meio desses dados pode-se determinar qual a "carga máxima" que o mesmo 
pode receber sem que suas características ecológicas sejam muito alteradas. 

No Estado de Mato Grosso, o sistema de esgotos sanitários está restrito basicamente 
aos núcleos urbanos de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres e Barra das Garças. 

Em geral, os problemas de lançamento de efluentes estão relacionados à 
contaminação fecal superando os limites aceitáveis para águas destinadas ao abastecimento, à 
irrigação de hortaliças e recreação de contacto primárío. 

Preservação 

"Para a sobrevivência de organismos aquáticos é necessário em geral que a água 
não contenha substâncias tóxicas e que possua concentração adequada de oxigênio 
dissolvido. Metais pesados como o cobre e o zinco, de baixa toxidez para o homem, 
entretanto, podem ser altamente tóxicos para .. os peixes, causando sua morte mesmo em 
baixas concentrações. A aplicação de sulfato de cobre às plantações, por exemplo, costuma 
causar grandes mortandades de peixes nos rios que recebem essa substância através das 
chuvas ou, mesmo, por falta de cuidado dos lavadores que, frequentemente, lavam seus 
equipamentos contendo agrotóxicos nas ãguas dos córregos ou rios locais. Vários tipos de 
resíduos industriais são, também, portadores de substâncias tóxicas minerais ou orgânicas. 

As concentrações de oxigénio nos rios estão sujeitas a alterações devidas, 
principalmente, às variações de temperatura e, mais ainda, ao lançamento de matérias 
orgânicas bíodegradãveís às águas. A elevação da temperatura reduz a solubilidade do 
o:\.ig5nio na água causando a redução da sua concentração. Isso pode ocorrer em um rio, por 
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exemplo, quando este recebe águas industriais que, embora limpas, provêm de sistemas de 
resfriamento de máquinas, caldeiras, turbinas a vapor, colunas barométricas, etc., e cuja 
temperatura é mais alta que as temperaturas normais do rio receptor. 

Por outro lado, a concentração elevada de coliformes fecais em geral não impede a 
sobrevivência e a multiplicação dos organismos aquáticos num rio, mas é prejudicial à saúde 
humana. O lançamento nas águas de matérias orgânicas sujeitas à decomposição, provoca a 
proliferação excessiva de microrganismos decompositores aeróbíos, os quais consomem 
grandes quantidades de oxigênio dissolvido em sua própria respiração. Desta forma, os 
peixes e outros animais aquáticos ficam privados desse elemento. Esta constitui a principal 
causa de grandes mortandades de peixes em rios que recebem quantidades relativamente 
grandes de esgotos domiciliares ou resíduos orgânicos industriais." (Branco, 1984). Essas 
observações mostram que a preservação hoje em dia também é um "uso" das águas, porém 
especial, porque é o homem, em última instância, quem decide sobre o destino e o respectivo 
estado de um corpo de água. 

Mineração 

As atividades de mineração promovem nos corpos d'água alterações de natureza 
física, química e biológica. 

No caso particular da extração do ouro aluvionar, os processos mais comuns 
consistem da dragagem - retirada do minério do leito do rio e desmonte hidráulico - 
utilização de um forte jato d'ãgua para executar o desmonte do minério, formando a polpa 
( água + minério + rejeito ). A dragagem causa com frequência a turbidez, perda da mata 
ciliar, formação de e-avas, poluição da água por óleos, graxas, e principalmente pelo 
mercúrio. Uma bomba de 6 polegadas retira durante uma jornada de 10 a 12 horas de 
trabalho cerca de 70 m3 de material sólido (!jº Congresso ABES, 1989). O processo de 
desmonte hidráulico exige volumes significativos de água superficial para jateamento, ao 
mesmo tempo que provoca o desmatamento do solo, poluição e assoreamento das calhas dos 
nos. 

É comum as áreas de exploração garimpeira em Mato Grosso não possuírem 
qualquer referência relativa à sua drenagem natural. 

Os impactos de natureza biológica referem-se ãs modificações sofridas pela fauna 
do sedimento (bentos) em função das alterações impostas no substrato, responsável pelo 
equilíbrio da cadeia alimentar aquática, constituindo fonte de alimentos para peixes, além de 
integrar processos de decomposição da matéria orgânica. 

Do ponto de vista químico, a contaminação do ambiente pelo mercúrio, 
principalmente através da precipitação na água e nos sedimentos dos vapores lançados na 
atmosfera, representa um potencial de contaminação aos seres vivos. Estudos mostram que a 
remoção do mercúrio elementar (Hg) e íons Hg + por material particulado é extremamente 
rápida, favorecendo a incorporação do elemento aos sedimentos. Essa adsorsão diminui a 
disponibilidade do metal na água, ao mesmo tempo que sofre o processo de metilação, cujos 
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subprodutos são passíveis de se incorporarem aos seres vivos, concentrando-se nos mesmos 
através da cadeia alimentar. 

As informações contidas neste estudo sobre os locais onde ocorrem as minerações 
no Estado foram obtidas principalmente a partir das imagens de satélite, captadas pelo sensor 
TM - LANDSAT. 1993 (Quadros 3.22, 3.23 e 3.24). 

Em função dos usos preponderantes a que se destinam as águas superficiais, o 
Conselho Nacional de Meio Ambiente, através da Resolução n° 20 de 18 de junho de 1986, 
estabeleceu o enquadramento das águas doces e salinas no Território Nacional. 

Para o Estado de Mato Grosso, que possui basicamente mananciais de água doce, 
os rios poderiam ser enquadrados nas seguintes categorias: 

I • Classe Especial - águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, sem prévia ou com simples desinfecção; 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

II · Classe 1 - águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

e) à recreação de contacto primário ( natação, esqui aquático e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas, sem remoção de 
película; 

e) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à 
alimentação humana. 

III - Classe 2 - águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

e) à recreação de contacto primário (natação, esqui aquático e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 
e) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à 

alimentação humana. 
IV - Classe 3 - águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 
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b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas ~ forrageiras; 
e) à dessedentação de animais. 

V - Classe 4- águas destinadas: 
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a) à navegação; 
b) à harmonia paisagística; 
e) aos usos menos exigentes. 
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QUADR03.22 
ALTERI\Ç • .\.O DA DRENAGEM PELA ATIVIDADE GARlMPEIRA 

Bacia Amazônica 
MANANCIAL··· ..... .., . ' .SUB-BACIA·: .: ... :-: .. . ,.,, ........... ,__. 
Ol-Córrego Goma I.1.1 i\1to Gl1a})oré 
02-Córrego da Onça I.1.1 Alto Guaporé 
03-Córrego Brabo 1.1.1 Alto Guaporé 
04-Rio do Cágado · 1.1.1 Alto Guaporé 1 
05-Rio Alezre 1.1.1 Alto Guaporé 

1 06-CÓil'ego Ariranha I.1.1 Alto Guaporé 
! 07-Córrego São Vicente 1.1.1 Alto (]uaporé 
08-Córrego Azua Suia I.1.1 Alto Guaporé 
09-Córrc_go Matadouro 13.2 Baixo Teles Pires 
1 O-Córrego Pepita de Ouro I.3.2 Baixo Teles Pires 
l l -Cõrrezo Piranha i I.3.2 Baixo Teles Pires i 
12-Córrego Gavião I.3.2 Baixo Teles Pires 1 
13-Córrego do C01vo i I.3.2 Baixo Teles Pires 1 

! 
14-Córrego Cachimbo I.3.2 Baixo Teles Pires 
15-Rio Braço No11e I.3.2 Baixo Teles Pires 

1 16-Rio Peixotinho Secundo I.3.2 Baixo Teles Pires 
17-Rio Peixoto I.3.2 Baixo Teles Pires 
18~Fio 6 de Fevereiro I.3.2 Baixo Teles Pires ~- 
19-Rio do Pombo 13.2 Baixo Teles Pires 
20-Córrego Batistão I.3.2 Baixo Teles Pires 
21-Córrego Boa. Esperança. I.3.2 Bruxo Teles Pires 
22-Córrego Mutum I. .2.1 Alto Juruena 
23-Rio Cinta Lama I .. 2.1 Alto Juruena 
~-Córrego Samambaia 1..2.1 Alto JW11ena 
~5-Córrego Sonho Alto I..2.1 Alto Juruena 
26-Rio Juininha i I..2.1 Alto Juruena 
27-Rio Juína Mirim I.. 2.1 Alto Juruena 
28-lgarapé São Franciasco 1.1.2 Extremo Noroeste do Estado 
29-faarapé do Furo I.1.2 Extremo Noroeste do Estado 
30-Ip;arapé Fonte I. l. 2 Extremo Noroeste do Estado 
31-Iwapé do Natal 1.1.2 Extremo Noroeste do Estado 
Informações de Imagem produzida por Sensores Remotos 

....., 
'-' -., 
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QUADR03.23 
ALTERAÇÃO DA DRENAGEM PELA ATIVIDADE GARIMPEIRA 

Bacia Arazuaia /Tocantina 
11.Jl"Al'lo..TANCJAL'·. . ... . . - I SUB BACIA' · · · · · .... "" · · · ~i:ru;ekã~ T ob~~~... . : '.... .. .. . . . . : . . . . '. . : II.~. l"' Alto Rio : , '.: : , : . : : : : : . . . , . " : '.':. . : . 

II.1.1 Alto Rio Ar, 
04-Ribeirão Cambaúva II.1.1 Alto Rio Ar, 
05-Rio Batovi II.1.1 Alto Rio Ar, 
06-Rio Pindaíba 
07-Córre20 Santo Antonio II.2.2 Baixo Rio das Mortes 
08-Córre_go Barreira II.2.2 Baixo Rio das Mortes 
09-Córrego da Colher II.2.2 Baixo Rio das Mortes 
Informações de Imagem Produzidas por Sensores Remotos 

1 ---· 
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A própria resolução CONAMA estabelece que, nos casos em que não haja estudos 
específicos sobre enquadramento, os cursos d'água devam ser incluídos na classe 2. 
Portanto, todos os rios do Estado de Mato Grosso, sejam quais forem os usos 
preponderantes a que se destinam, estão incluídos nessa categoria. 

o enquadramento dos rios é um instrumento importante de planejamento terrítoríal 
pois, ao estabelecer o nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido, há uma 
restrição à ocupação do solo na respectiva área de drenagem. A efetivação do 
enquadramento impõe a necessidade de estudos prévios para definir a vocação de um 
determinado curso d'água e as condições necessárias para mantê-lo em consonância com sua 
classe, obedecendo aos padrões definidos pela Resolução. Especificamente para o Estado do 
Mato Grosso, é interessante iniciar as propostas de enquadramento nas sub-bacias mais 
urbanizadas e que tenham conflitos de natureza quantitativa ou qualitativa pelos usos do 
recurso hídrico, 

A análise subsequente baseia-se nos dados disponíveis para a elaboração deste 
trabalho, já tendo mencionado anteriormente as suas fontes. O abastecimento industrial é 
pequeno na região estudada, porém aqui se procurou considerá-lo principalmente tendo em 
vista a importância crescente que podem assumir principalmente nas regiões mais 
urbanizadas. Os comentários sobre irrigação e aquicultura apoiam-se em dados fornecidos 
pelos órgãos competentes (Secretaria da Agricultura e EMP AER), mas não há referência 
que permita localizar precisamente os mananciais captados, bem como se há reservatórios de 
acumulação. 

Há relatos informais sobre aproveitamentos hidrelétricos efetuados pm· particulares 
em algumas bacias, porém não foram considerados, dada a pouca confiabilidade. Para a 
navegação fluvial, utilizaram-se dados da Capitania dos Portos do Estado de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. Já os registros da pesca e do lazer baseiam-se também em informações 
de campo. Estas duas últimas atividades, acredita-se. assumirão uma importância cada vez 
maior; a pesca, enquanto esporte e mesmo atividade econômica, assim como o lazer, pois a 
população da região não dispõe de muitas alternativas. 

A Carta 3 sintetiza os usos do recurso lúdrico para a região considerada. Cabe 
ressaltar que as usinas hidrelétricas plotadas no mapa anexo baseiam-se em projetos cujos 
barramentos já estão definidos ou quando a usina encontra-se em operação. Muitos 
aproveitamentos, citados a seguir, não especificam o local exato das barragens, não 
constando portanto do produto cartográfico. 

" 
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3.4.2 Usos das Águas no Estado 

I - Bacia Amazônica 

I. l Guaporé-Madeira 

I.1.1 Alto Guaporé 

É uma região mais desenvolvida economicamente, inclusive atravessada por rodovia 
federal pavimentada. Em consequência, apresenta maior exploração do recurso hídrico. 
Quanto aos seus usos superficiais, encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento público (Quadro 3.14): os núcleos urbanos de Comodoro, Pontes e 
Lacerda e Vila Bela captam no total 60, 5 l/s de rios e poços profundos, vazão pouco 
expressiva em face da disponibilidade hídrica superficial e subterrânea. As captações 
superficiais e subterrâneas são as seguintes: Comodoro, Córrego Piovesan, e cinco 
poços, 15 l/s; Pontes e Lacerda, Rio Guaporé e sete poços, 39 l/s; e Vila Bela, Fio 
Guaporé e nove poços, 6,4 l/s . 

- Abastecimento industrial: está incluído no urbano. Estima-se que seja pouco 
expressivo. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É também 
pouco expressivo. 

- Irrigação: não há registro na área . 

- Aquicultura: existem cerca de três tanques em Pontes e Lacerda. 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: o total produzido é 0,65 MW, sendo 0,15 MW pela PCH 
Colibri, no Rio Piolhinho, e O, 5 MW pela PCH Comodoro, no Rio Prata, ambas em 
operação por particulares. O potencial hidrelétrico da bacia é de 55,50 MW 
(CEMAT), assim estão previstas as UHEs Guaporé I (EV - 20 MW), II (EP - 20) em 
(EP - 10), no rio de mesmo nome, a gerar conjuntamente 50 :rvfW; PCHs Rio 
Margarida I (RE - 1,0 MW), III (RE - 1,011.IV/), em I (RE - 1,0 11.I\V), produzindo 
conjuntamente 3,00 MW no rio de mesmo nome; e PCH Rio Piolhinho (RE - 2,0 
IvI\V), também no rio de mesmo nome. A ELETROBRÁS não prevê hidrelétrica nesta 
bacia (a nomenclatura sobre o nível do estudo do projeto encontra-se no item 3.4.1 - 
Energia Elétrica). 

- Navegação fluvial: é uma bacia cujo uso dos rios como via é histórico. Data do século 
XVII os primeiros relatos de viagens pelos rios Amazonas, Madeira e Guaporé, de 
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forma que Vila Bela, antiga capital do Estado, ocupava a posição mais a montante 
atingida pelas embarcações. 

No século XVITI, os colonizadores portugueses propuseram pela primeira vez a 
ligação entre os rios Guaporé e Jauru, unindo as bacias Amazônica e Platina, projeto 
periodicamente relembrado. A navegação fluvial de pequeno porte ocorre ainda hoje na 
bacia, embora cada vez mais esvaziada economicamente pela modalidade rodovíãría. De 
acordo com a Capitania dos Portos, o Rio Guaporé não está incluído entre aqueles 
potencialmente navegáveis para embarcações de maior porte. 

- Recreação e lazer: existem pontos bem determinados em Pontes e Lacerda, a 
montante, e Vila Bela, a jusante, no Rio Guaporé, todavia carecem de infra-estrutura 
adequada para atender a demanda. 

Pesca: efetuada de forma difusa pela rede hídrica. 

e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: há lançamentos prováveis nos cursos de água que 
atravessam as áreas urbanas mencionadas. 

- Mineração: não é tão intensa quanto na Sub-bacia do Teles Pires, mas há registro de 
ocorrência nos córregos Goma, da Onça (próximas a Pontes e Lacerda) e Brabo, entre 
outros (Quadro 3.20). 

- Desmatamento: a vegetação amazônica situa-se mais ao norte da bacia, de forma que 
não prepondera o efeito descrito da evapotranspiração, 

I.1. 2 Extremo Noroeste do Estado/ Aripuanã 

É a região menos desenvolvida economicamente e, em consequência, apresenta 
menor exploração do recurso hídrico. Quanto aos seus usos superficiais, encontram-se os 
seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento público (Quadro 3.14): o núcleo urbano de Aripuanã é abastecido por 
uma captação superficial no córrego Frei Canuto de cerca de 9, 1 l/s. É pouco 
expressivo. 
Abastecimento industrial: referem-se àquelas madeireiras, cujo maior uso é sanitário e 
está incluído no uso urbano 9-uando os estabelecimentos situam-se nas zonas 
abastecidas pelo serviço público. E também pouco expressivo. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

Irrigação: não há registro na área. 
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- Aquicultura: não há registro na área. 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: de acordo com a CEMAT, encontra-se em operação a 
PCH Juína no Rio Aripuanã, produzindo 5,4 MW, e PCH Aripuanã 0,8 MW, no rio 
de mesmo nome. As duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) produzem 6,2 M\V, 
enquanto o potencial hidrelétrico é de 212,60 MW (CE:rvIAT), de forma que estão 
previstas a UHE Salto Humbolt (200 IV1W -RE) no Rio Arípuanã, a PCH Panelas (~,O 
iv1W, sem informação quanto ao nível de estudo) no Rio Roosevelt, e a PCH Salto Rio 
Canamã (1,4 MW - RE), no rio de mesmo nome. 

- Navegação fluvial: pouco expressiva e localizada. 

- Recreação e lazer: efetuados de forma difusa. 

- Pesca: sem marcante característica comercial. 

e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: provável lançamento nos cursos de água que passam 
pela área urbana de Aripuanã. 

- Mineração: há informes de ocorrências na margem esquerda do Rio Madeirinha e de 
forma mais intensa na região das nascentes do Rio Aripuanã (Quadro 3.20). 

- Desmatamento: seletivo, madeiras mais nobres, mas ainda é a bacia mais preservada. 

I2 Juruena I Arinos 

I. 2.1 Alto Juruena 

É Ui'Ti.a região que apresenta Ui-na taxa de desenvolvimento econômico elevada em 
função da agricultura extensiva, localizada principalmente na região das nascentes sul da sub 
bacia. Consequentemente apresenta um uso proporcional do recurso hídrico. QUanto aos 
seus usos superficiais, encontra-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

'-'\ 

- Abastecimento urbano (Quadro 3.14) : Jutna é abastecida pelas águas captadas no 
córrego Perdido, 8, 7 l/s e 2 (dois) poços. Brasnorte é atendida somente por poços 
profundos, 6,3 1/s e Campo Novo dos Pareeis, 5 poços. Não se tem dados sobre o 
sistema de Castanheira. Contudo, no total as vazões são pouco expressivas: 18 I/s 
perante a disponibilidade lúdrica regional. 
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Abastecimento industriai: está incluído no urbano quando estas se situam inseridas nas 
urbesrzonas urbanas). É também pouco expressivo. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

- Irrigação: há informes do emprego dessa técnica, porém não há registros. 

Aquicultura: não há registro na área. 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: a Sub-bacia do Juruena como um todo (incluindo também 
a do Rio Arinos) tem um potencial hidrelétrico de 2.621,4 MW (CEMAT). Não 

. existem hidrelétricas operando, prevendo-se as seguintes, especificadas de acordo com 
nível de estudo: RE, UHE Salto Utiariti (200 MW), Rio Papagaio, UHE Cachoeira 
Bela (200 IVIW), Rio Sacre, UHE Rio Ponte de Pedra (17,1 MW, UHE Inxu (10,0 
1\11W), Rio do Sangue, UHE Jararaca (10,0 M\V), Rio do Sangue; EP, UHE Baruito 
(12 M\V) no Rio do Sangue; EV, PCH Ponte de Pedra (1,4 MW) no rio de mesmo 
nome; e sem especificação, PCH Cachoeira dos Patos (101\rf\'\l), Rio do Sangue, PCH 
Honorato (0,5 MW), Rio Honorato, PCH Cravari (2,0 MW), Rio Cravari, UHE Salto 
do Juruena (100 MW) e PCH Salto Verde (6,0), Rio Verde. 
Navegação fluvial: não há registro na área, 

- Recreação e lazer: ocorre de forma difusa. 

- Pesca: não há registro da comercial significativa na área. 

e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: provável lançamento nos cursos de água das áreas 
urbanas. Eventual aporte de defensivos agrícolas originado nas plantações do entorno. 

- Mineração: não há registro na área. 

- Desmatamento: o cerrado constitui a vegetação típica ao sul e a mata amazônica ao 
norte, ocorrendo transição na região central. O cerrado tem sido substituído pela soja e 
outras culturas nos últimos anos. Na época das chuvas há um maior transporte de 
sólidos em suspensão nos rios provenientes das áreas agrícolas, 
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I.2.2 Baixo Juruena 

É menos desenvolvida economicamente que a anterior e em consequência apresenta 
menor exploração do recurso hídrico, Quanto aos seus usos superficiais, encontram-se os 
seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento público: na área urbana de Juruena, 3 poços. Em Cotriguaçu e Nova 
Bandeirante, não há sistema público. Contudo o total captado deve ser pouco 
expressivo perante a riqueza hídrica regional. 

- Abastecimento industrial: está incluído no urbano quando se situam inseridas nas 
urbes. É também pouco expressivo. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa na área da bacia. É pouco expressivo. 

- Irrigação: não há registro na área. 
- Aquicultura: não há registro na área. 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: não há nenhuma hidrelétrica operando. Em função do 
potencial hidrelétrico total da bacia do Juruena, estão previstos os seguintes 
empreendimentos: RE, PCH Salto São João da Barra (5,0 MW), Rio São João da 
Barra; e sem informação quanto ao nível de estudo, UHE Salto Augusto (2.000 ivlW), 
no Rio Juruena, 

- Navegação fluvial: pouco significativa. A existência de cachoeiras no baixo Juruena 
impediu historicamente o acesso a área por barcos de maior calado, de maneira que a 
região permaneceu pouco acessível por um longo período, 

- Recreação e lazer: difusas pela rede hí drica, 

- Pesca: a comercial é pouco significativa. 
e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: eventuais lançamentos na rede hídrica que atravessa 
as áreas urbanas. 

- Mineração: existem vários cursos dágua comprometidos como mostra o Quadro 3.20. 

Desmatamento: a vegetação caracteriza-se por ser tipicamente amazônica. O efeito da 
evapotranspiração é significativo no regime pluviométrico. 

I. 2.3 .Alto Arinos 

É uma região que vive um forte processo de desenvolvimento economico 
impulsionado pela agricultura. Em consequência, apresenta uso mais intenso do recurso 
hídrico. Quanto aos usos superficiais, encontram-se os seguintes: 
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a) Com Derivação: 

Abastecimento urbano (Quadro 3.14) : São José do Rio Claro é abastecida por 7 
po9os profundos, vazão total de cerca de 22 l/s, Nova Mutum 2 po9os e Tapurah 7 
poços. Em face da disponibilidade hídrica, presume-se que a vazão total derivada é 
pouco expressiva. 

Abastecimento industrial: nas áreas urbanas está incluído no consumo total. Na área 
rural, há a usina de álcool Libra que utiliza água no processo. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É pouco 
expressivo. 

- Irrigação: já ocorre em vários cursos de água situados na região de cabeceiras da sub 
bacia. Há pedidos para irrigar 9955 ha (Projeto Irrigar, 1994) que captarão 1957 1/s, 
desde que se adote 0,3271/s.ha, valor significativo. É possível que aconteçam conflitos 
localizados pelo uso das águas, pois pode ocorrer escassez em alguns pontos da rede 
hídrica da bacia, já que a vazão irrigada eventualmente supera a correspondente média 
específica da bacia (0,248 l/s.ha), implicando a construção de reservatórios de 
regularização ou a captação em mais de um manancial. 

- Aquicultura: não há registro na área. 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: não há hidrelétrica operando. Estão previstas a nível de 
estudo RE a PCH Rio Água Verde (1,4 MW), no de mesmo nome, e a PCH Salto Rio 
Alegre (3, O 1\,1'.V), também no rio de mesmo nome. 

- Navegação fluvial: não há registro de transporte significativo que utilize a rede hídrica 
local. 

- Recreação e lazer: efetuados de forma difusa. 

- Pesca: não há registro da comercial intensa. 
e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: deve ocorrer na rede hídrica que atravessa as áreas 
urbanas. 

- Mineração: não há registro de impactos significativos na rede hídrica. 

Desmatamento: o cerrado foi sendo trocado pelas culturas agrícolas, resta verificar os 
efeitos na qualidade das águas e as modificações no leito dos rios· por material 
carreado. 

I.2.4 Baixo Arinos 

É uma região também em desenvolvimento econômico, porém menos intenso que a 
bacia anterior. Quanto aos seus usos superficiais do recurso hídrico, encontram-se os 
seguintes: 
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a) Com Derivação: 

- Abastecimento público (Quadro 3.14) : a área urbana de Juara é abastecida por uma 
captação superficial no ribeirão Juara, 25, 1 1/s e 5 poços; Porto dos Gaúchos tem 
captação no Rio Arinos de cerca de 7,2 I/s e 2 poços; e Novo Horizonte do Norte, 2,5 
1/s no Córrego Caracol e 2 poços. O total, cerca de 40 l/s, é pouco expressivo. · 

- Abastecimento industrial: está incluído no urbano quando estas se situam inseridas nas 
urbes. É também pouco expressivo. 
Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

- Irrigação: não há registro na área. 
- Aquicultura: há registro de uma única ocupando 0,5 ha É pouco sígnifícatica 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: não há hidrelétrica operando. No nível de estudo SB, há a 
PCH Corredeira do Rio dos Peixes (3,0 MW); no nível PB. a UHE Salto do Caiabis 
(30 MW), no Rio dos Peixes, também prevista nos planos da ELETROBRÁS. 

- Navegação fluvial: não é significativa. 

- Recreação e lazer: difusas na bacia. 

- Pesca: a comercial não é significativa. 
e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: deve ocorrer na rede hídrica que atravessa as áreas 
urbanas. 

- Mineração: não há registro na área. 

- Desmatamento: a mata é de transição ao sul e amazônica mais ao norte. Deve ser 
verificado o efeito da retirada da mata sem critério na disponibilidade hídrica, 

I. 3 Teles Pires 

I.3.1 Alto Teles Pires 

Ê uma região que passa por um forte processo de desenvolvimento econômico e, 
em consequência, o recurso hídrico está submetido a utilizações mais intensas. Quanto aos 
seus usos superficiais, encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento urbano (Quadro 3.14) : Sorriso utiliza 28,8 l/s provenientes de 10 
poços profundos. Paranatinga, por sua vez, capta no total 18, 8 l/s, provenientes do Rio 
Paranatinga e de 6 poços profundos, Lucas do Rio Verde, 1 poço e Planalto da Serra, 

160 



uma mina, Estima-se que total derivado é pequena monta, comparando-o com a 
disponibilidade natural. 
Abastecimento industrial: referem-se àquelas madeireiras, cujo maior uso é sanitário e 
está incluído no urbano quando estas se situam inseridas nas urbes. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. 

- Irrigação: são irrigados 60 ha (dados de 1988) e pedidos para outros 2180 ha em 
Lucas do Rio Verde (Projeto Irrigar, 1994). A vazão derivada é de cerca de 19,6 l/s. 
Evcnmaímente devem ocorrer pontos onde o recurso hídrico é escasso, se ocorrer a 
utilização intensa de um mesmo curso de água por vários irrigantes. Essa situação será 
mais provável se todos os pedidos atendidos, os quais derivarão 713 l/s no total. 

- Aquicultura: há o registro de uma, ocupando uma área de 1,2 ha, sendo assim pouco 
expressrva. 

b) Sem derivação 

Geração de energia elétrica: há em operação particular somente a PCH Salto Rio 
Quatá (2,4 rvIW), no Rio Verde. São previstos os seguintes empreendimentos, 
especificados de acordo com o nível de estudo: RE, UHE Salto Ilha Pequena (12,0 
MW), Rio Verde, e PCH Salto Canoa Quebrada (4,0 MW), no Rio Verde; EP, PCH 
Salto do Ribeirão Bananal (0,4 !\1W), no ribeirão Bananal, PCH II em (1,0 e: 1,0 
MWt no ribeirão do Cedro, ambas por particular; EV, PCH Salto Tenente Lira (1,3 
MW), no Rio Tenente Lira, e PCH Cedro I (3,75 MW), no ribeirão do Cedro; PB, 
UHE Salto Magessi (12,5 MW), no Rio Teles Pires; e sem informação quanto ao nível 
de estudo, PCH Salto do Rio Verde (5,0 MW), no Rio Verde. 

Navegação fluvial: dada as cachoeiras do baixo Rio Teles Pires, a navegação é pouco 
significativa. A capitania dos portos informa que a navegação é restrita no Rio Teles 
Pires, pois seu leito apresenta "grande quantidade de rochas". 

Recreação e lazer: efetuados de forma difusa pela bacia. 

- Pesca: sem informações sobre pesca comercial economicamente significativa na bacia. 

e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: eventuais lançamentos de esgotos não tratados nas 
redes hídricas que passam pelas sedes dos municípios regionais. 

- Mineração: não há registro de sua ocorrência, 

Desmatamento: a vegetação predominante é a de cerrado e transição para a 
amazônica. A primeira tem sido sistematicamente substituída pelas culturas extensivas, 
como a da soja. 

I.3.2 Baixo Teles Pires 
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É uma região também de crescente importância econômica. Ocorrem extração de 
madeira, minerações, culturas agrícolas e pastagem muitas vezes bem próximas ou 
guardando relação de dependência. Em consequência, apresenta uma maior exploração do 
recurso hídrico. Quanto aos seus usos superficiais, encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento urbano (Quadro 3.14) : Sinop é atendida por 7 poços profundos, 35,2 
1/s; Alta Floresta, por captação no córrego Taxidermista e 2 poços profundos, 17,3 l/s 
no total; Paranaíta, por captação no córrego Pinguim, 4;2 l/s e 1 poço; Terra Nova, 
por meio de 9 poços, 4,6 l/s no total; Colider, por captação no córrego Capará e 4 
poços, 27,2 l/s; Guarantã do Norte, por meio de 5 poços profundos, 10, 7 l/s no total; 
Itaúba, por 5 poços profundos, 4, 7 l/s no total; Matupá, por meio de dois poços 
profundos, 4, 7 l/s no total; e Nova Canaã, por captação no Rio Bonito, 3,6 l/s e 1 
poço, Apíacás, Rio Apiacás e 2 poços. Não há dados sobre Nova Monte Verde. 
Apesar das várias captações, cerca de 1301/s ainda é pouco expressivo perante a 
disponibilidade: hídrica natural. 

- Abastecimento industrial: referem-se àquelas madeireiras, cujo maior uso é sanitário e 
está incluído no urbano quando estas se situam inseridas nas urbes. É também pouco 
expressivo. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

Irrigação: são irrigados 445 ha (dados de 1988), derivando no total 146 l/s. É provável 
que sejam construídos pequenos reservatórios para regularizar vazão, pois a 
disponibilidade hídrica natural é pouco menor (0,296 l/s.ha) que a vazão específica 
admitida para a irrigação (0,3271/s.ha). 

- Aquicultura: existe o registro de sete aquicultores na bacia, porém a área utilizada é 
ainda pequena, 18, 3 ha. 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: em operação a PCH Braço Norte, produzindo 5,8 1\1W, 
no rio de mesmo nome. Em construção, a lJHE Salto de Apiacás, 19,2 MW, no Rio 
Apiacás. Previstas, de acordo com os diversos níveis de estudo, têm-se: RE, PCH 
Salto Braço Sul (2 MW), no Rio Braço Sul, PCH Braço Norte me IV( 5,0 MW 
ambas), no Rio Braço Norte; EV, PCH Braço Norte II (6,0 MW) pela iniciativa 
privada, no Rio Braço Norte: e sem informação quanto ao nível de estudo, UHE 
Cachoeira das Sete Quedas (1.000 tvfW), no Rio Teles Pires, PCH Salto Rio 
Rochedo, pela iniciativa privada (1 MW), no Rio Cristalino, PCH Cachoeira 
Cachoeirão (6 l\1W), no Rio Teles Pires, e UHE Salto Agropecuária Tratex (200 
1--1\V), no Rio Teles Pires. Os aproveitamentos de Braço Norte Il e Apiacás também 
constam do plano 2.015 da ELETROBRAS. 

- Navegação fluvial: em função das cachoeiras e corredeiras do baixo Teles Pires, esse 
meio de transporte sempre foi pouco empregado. Isso determinou o pequeno 
desenvolvimento da área central do Estado até a abertura da rodovia federal. BR-163. 
A capitania dos portos informa que a navegação é restrita no Rio Teles Pires, pois seu 
leito apresenta "grande quantidade de rochas". 
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Recreação e lazer: efetuados de forma difusa pela rede hídrica, 

Pesca: não há referências sobre atividade pesqueira significativa. 

e) Usos Especieis 

- Diluição e transporte de esgotos: eventuais lançamentos nos corpos de água que 
atravessam as áreas urbanas dos municípios locais. 

Mineração: é bacia que apresenta o maior problema. Nesse aspecto a atividade mais 
intensa ocorre na sub-bacia do Rio Peixoto Azevedo, afluente da margem esquerda do 
Teles Pires, ao longo das suas margens e de outros contribuintes, principalmente nos 
municípios de Matupá e Peixoto Azevedo. P.Ji um impacto forte na rede hídrica, com 
alterações no leito por assoreamento, e também na drenagem natural das águas livres. 

Não há absolutamente preocupação em manter essa drenagem, de forma que por 
ocasião de qualquer evento pluviométrico, há o aporte de material aos rios que passam a 
transportas sólidos. característica não natural. Como anteriormente descrito, os rios da região 
carregam pequena quantidade de sólidos em suspensão, de maneira que são límpidos, salvo 
exceções naturais. Esse efeito da mineração sem critérios estende-se por cerca de 400 
quilómetros rio abaixo, até a confluência do Rio Juruena, quando se forma o Rio Tapajós, 
como mostram as imagens de satélite da região. 

Os cursos de água onde há ocorrência de minerações identificadas por imagem de 
satélites são os seguintes: córregos Matadouro, do Corvo, Cachimbo e Pepita de Ouro em 
locais próximos a Peixoto Azevedo; córregos Gavião, Batistão e Boa Esperança; e Rios 
Braço Norte, Peixotinho Segundo, Peixotinho de Azevedo, 6 de fevereiro e do Pombo. 

1 ~ 

Desmatamento: a mata típica da região é a amazônica, com a significativa contribuição 
da evapotranspiração. A remoção sem critérios da vegetação pode levar a modificações 
no ciclo hidrológico, reduzindo a disponibilidade hídrica natural. 

I.4 Xingu 
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I.4.1 Alto Xingu 

É uma região em processo de desenvolvtmento econômico, porém menos intenso. 
Quanto aos seus usos superficiais das águas, encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento urbano (Quadro 3.14): somente Canarana capta superficialmente 10,8 
l/s no córrego Tanguro e em 3 poços. É pouco expressivo. 

- Abastecimento industrial: não há registro dessas captações. 
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Abastecimento rural: efetuado de forma difusa pot· pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

- Irrigação: são irrigados 349 ha, derivando 114 lls (EMATER, 1988). É um valor 
expressivo, porém pequeno em face da disponibilidade hídrica, Eventualmente deve 
ocorrer escassez em pontos localizados, a serem cadastrados. 

- Aquicultura: são utilizados 2, 7 ha, área pouco importante. 
b) Sem derivação 

Geração de energia elétrica: com potencial hidrelétrico de 19,42 MW, em operação 
está a PCH Culuene (1,92 MW), no rio de mesmo nome. Prevê-se as seguintes, todas 
no nível de estudo RE e no Rio Culuene: PCH Cachoeira das Garças (7,5 MW), PCH 
Cachoeira da Fumaça (5,0 MW) e PCH Cachoeira dos Piratas (5.0 iv1\V). 
Navegação fluvial: não há registro, mas deve ser de pouca expressão. Há informações 
de que os rios Culuene, Curisevo e Batovi são utilizados pela população ribeirinha 
como via de acesso, porém empregam embarcações de pequeno porte. 

Recreação e lazer: difusos pela bacia. 

Pesca: sem importância econômica expressiva. Tem, contudo, importância nas 
reservas indígenas. 

e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: somente os eventuais lançamentos de esgotos na área 
urbana de Canarana. 

Mineração: Rio Jatobá - ouro. 

- Desmatamento: mais intenso nas nascentes sul, porém, em função do Parque Nacional 
do Xingu, encontra-se ainda matas preservadas ao longo do vale do Rio Xíngu na área 
da reserva. 

I.4.2 Médio Xingu 

É uma bacia que passa por um processo de desenvolvimento econômico a oeste 
pelo acesso que proporciona a BR-163 e a leste pelo vale do Araguaia, Na região central está 
o Parque Nacional do Xingu. Quanto aos seus usos superficiais> encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento público (Quadro 3.14): Vera é abastecida por 6 poços profundos, 4,1 
l/s; Carmen, por 2 poços, 3,8 l/s; Cláudia, também por 2 poços, 11,4 1/s; e 
Marcelândia, por uma captação superficial no Rio Manito, 6, 8 L's e 4 poços em São 
José do Xingu há 1 po90. No total, são captados 26, 1 Vs, excluindo Querência, não há 
informações a respeito. Se for incluída a área urbana de Ribeirão Cascalheira, mais 7,4 
l/s, derivados do manancial de mesmo nome, também devem ser considerados. A 
derivação global é pouco expressiva. 
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Abastecimento industrial: referem-se âquelas madeireiras, cujo maior uso é sanitário e 
está incluído no urbano quando estas se situam inseridas nas urbes. É também pouco 
expressivo. 
Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

- Irrigação: não há registro na área. Há informe de que em Marcelãndia são irrigadas 
hortaliças, mas já ocorrendo escassez de água em algumas nascentes, causada pelo uso 
excessivo. 

Aquicultura: registra-se uma área total de 4, 5 ha, efetuada por três aquicultores em 
Marcelândia, É também pouco expressiva. 

b) Sem derivação 

- Geração de energia elétrica: não há produção e nem se prevê qualquer usina. 
- Navegação fluvial: não há informações, mas deve ser pouco expressiva, 

Recreação e lazer: espalhados pela bacia. 

Pesca: sem marcante caráter comercial. Possui importância na área do Parque 
Nacional do Xingu, como fonte de proteína à comunidade indígena. 

e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: eventuais lançamentos nos corpos de água que 
atravessam as áreas urbanas. 

- Mineração: não há registro na área. 
Desmatamento: existe uma forte atividade econômica associada à extração de madeira 
de valor a leste da bacia. A oeste existem grandes fazendas de gado que retiram a 
mata, formando pastos. 
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Il - Bacia Araguaia/T ocantins 

II.1 Rio Araguaia 

II.1.1 Alto Araguaia 

É uma região com maior importância econômica e mais desenvolvida. Em 
consequência, apresenta maior exploração do recurso hídrico. Quanto aos seus usos 
superficiais, encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento público (Quadro 3.15): a área urbana de; Alto Araguaia é abastecida 
por uma captação superficial no Córrego Boiadeiro, 26,3 1/s e 11 poços; Alto Garças, 
19,0 lis de uma captação superficial no Córrego Avoadeira e 3 poços; Tesouro tem 
dois poços profundos, 7, 7 1/s; Guiratínga, captação superficial, 34,9 1/s e 5 poços; 
Ponte Branca, 4 poços profundos, 6,5 l/s; Torixoréo, captação superficial no Rio 
Arngu.ai"1 13,3 l/s e 3 poços; General Carneiro, Córrego Passa Vinte e 8 poços 
profundos, 5,51/s; finalmente, incluindo a área urbana de Barra do Garças, com 127,6 
l/s derivados do Rio das Garças e 12 poços. Mesmo não contando com informações 
sobre Alto Taquari, Ríbeírãozinho e Pontal do Araguaia, a vazão total derivada, cerca 
de 280 i/s, é ainda pouco expressiva. 

- Abastecimento industrial: está incluído no urbano quando estas se situam inseridas nas 
urbes, como o frigorífico de Barra do Garças, Não há dados sobre captações diretas . ' . 
em nos. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. 

- Irrigação: 45 ha são irrigados na área (dados de 1.988 e Projeto Irrigar), captando 14,7 
l/s, Há pedido para irrigar 919 ha, os quais consumirão 300,5 Vs. 

- Aquicultura: duas atividades ocupam 2, 1 ha no total, sendo pouco expressiva. 
b) Sem derivação 

Geração de energia elétrica: em operação estão a PCH Alto Araguaia, 1 IvfW, no 
córrego Gordura; a PCH Alto Garças, 0,26 MW, no ribeirão São Vicente; e a PCH 
São Domingos, 2,5 MW, no ribeirão São Domingos. No nível de estudo EV. têm-se a 
PCH Rio Barreiro (li9 M"W), no Rio Barreiro, e a PCH Salto Batovi (2,1 MW), no 
Fio Batoví, No nível PB, UHE Barra do Peixe (280 MW), no Rio Araguaia, e UHE 
Cachoeira Couto Magalhães (220 1'1\\l), também no Rio .Araguaia, ambas previstas 
pda ELETROBRÁS. As UHEs Alto Torixoréo (323 MW) ç Barra do Caiapó (220 
Nf\V). ambas no Rio Araguaia, estão no nível de inventário, de acordo com o Plano 
2.015 da ELETROBRAS. 
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- Navegação fluvial: é importante, pois historicamente o Rio Araguaia sempre foi 
utilizado como vía de transporte. A capitania dos portos considera o Rio Araguaia 
navegável em toda a extensão no Estado de Mato Grosso. 
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- Recreação e lazer: também é importante. São tradicionais as festas a as temporadas de 
veraneiro nas praias do Rio Araguaia. 

- Pesca: igualmente importante, embora ainda careça de maior expressão econômica e 
de recursos técnicos. 

e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos: devem ocorrer lançamentos ao longo da rede hídrica 
que atravessa as áreas urbanas. 

- Mineração: há registro nos rios bandeira, Caçurunga, das Garças e Batoví, e nos 
ribeirões Toboca e Cambaúva, 

Desmatamento: em função da dinâmica econômica, o cerrado está sendo substituído 
pela pecuàría e agrícultura. 

II.1.2 lviédio Araguaia 

É uma região menos desenvolvida economicamente e, em consequência, apresenta 
menor exploração do recurso hídrico. Quanto aos seus usos superficiais, encontram-se os 
seguintes: 

a) Com Derivação: 

Abastecimento público (Quadro 3.15) : a área urbana de Araguaiana é abastecida por 
uma captação superficial no Rio Araguaia de 4, 7 1/s e 3 poços; Cocalinho, por 2 poços 
profundos, 3,11/s. O total aproveitado, cerca de 10,01/s, é pouco expressivo. 

Abastecimento industrial: não há registro .. 

Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietârios, É muito 
pouco expressivo. 

Irrigação: não há registro na área. 
Aquicultura: não há registro na área. 

b) Sem derivação 

Geração de energia elétrica: não há hidrelétrica em operação e tampouco estão 
previstos outros empreendimento na área . 

Navegação fluvial: é histórica ao longo do· Rio Araguaia. A Capitania dos Portos 
considera o Rio Araguaia navegável em toda a extensão no Estado de Mato Grosso . 

Recreação e lazer: efetuadas sobretudo nas margens do Rio Araguaia. 

Pesca: mais intensa no Rio Araguaia. 

e) Usos Especiais 
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- Diluição e transporte de esgotos: lançamentos eventuais nos córregos que atravessam 
as áreas urbanas. 
Mineração: não há registro na área. 

- Desmatamento: a pecuária é o uso predominante, removendo a mata original. 

II.1.3 Baixo Araguaia 

É uma região em processo de desenvolvímento econômico, notadamente ligado à 
pecuária. Quanto aos seus usos superficiais, encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação 

- Abastecimento público (Quadro 3.15) : a área urbana de Porto Alegre do Norte é 
abastecida por uma captação superficial no Córrego Tapírapé de 7,8 1/s; Luciara tem 
um poço profundo produzindo 4,8 1/s; Santa Terezinha, 4 poços profundos, 5,6 1/s; 
São Félix do Araguaia, captação de 11,1 lls no ruo Araguaia e 1 poço; e finalmente, 
Vila Rica, 5 poços profundos, 9, 7 l/s. O total, cerca de 45,0 l/s, é pouco expressivo, 
mesmo não contando com informações sobre Canabrava do Norte e Confresa. 

Abastecimento industrial: se ocorrer, está incluído no urbano quando estas se situam 
inseridas nas urbes. É também pouco expressivo. ~ 

Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

Irrigação: 458 ha são irrigados na área (dados de 1.988), captando 150 J/s. Há pedidos 
para irrigar mais 8 ha, captando 2,50 l/s Pode ocorrer eventual escassez nos pequenos 
cursos de água. 

Aquícultura; não há registro na área. 
b) Sem derivação 
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Geração de energia elétrica: não há hidrelétrica e nenhuma é prevista. 

Navegação :fluvial: é importante. Esta bacia é que provavelmente maiores efeitos terá 
com a implantação da hidrovia do Araguaia que encontra-se em estudo. Por esta 
escoará a produção agrícola regional, inclusive a soja. A capitania dos portos considera 
o Rio Araguaia navegável em toda a extensão no Estado de Mato Grosso. 

- Recreação e lazer: ao longo das margens do Araguaia 

Pesca: sem inf ormações sobre sua importância econômica . 

CJ Usos Especiais 

1 '-" 

- Diluição e transporte de esgotos: eventuais nos cursos de água que atravessam as áreas 
urbanas. 

Mineração: não há registro. 
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Desmatamento: a atividade pecuária é intensa. A mata amazônica constitui a vegetação 
natural) logo a evapotranspiração é importante no regime de chuvas. 

Il. 2 Rio das Mortes 

Il.2.1 Alto Rio das Mortes 

É uma região de atividade econômica mais consolidada. Em consequência, 
apresenta usos mais intensos do recurso hídrico. Quanto aos superficiais, encontram-se os 
seguintes: 

Com Derivação: 

- Abastecimento público (Quadro 3.15) : Primavera do Leste é abastecida por uma 
captação sub-superficial, mina de água, e por 3 poços profundos, perfazendo, no total, 
21,! l/s; Nova Xavantina, 39,1 l's derivados do Rio das Mortes; Água Boa, 23,4 l/s, 
por uma captação sub-superficial, mina de água, e por 6 poços profundos; Novo São 
Joaquim, 5) 1/s, por 2 poços profundos; e fínalmente, Campinápolis, por 5 poços 
profundos e captação no Rio Cachoeirinha, totalizando na bacia cerca de 1001/s, valor 
pouco expressivo. Não há dados sobre Campo Verde. 

Abastecimento industrial: não há registro de derivações diretas nos rios da bacia. 

Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 

Irrigação: são irrigados 452 ha (dados de 1988), captandoLéê.O l/s, Podem ocorrer 
pontos de escassez em determinadas épocas do ano, por isso é possível que existam 
pequenos reservatórios, Há previsão de áreas (total de 2.938 ha) a serem irrigadas 
dentro do Projeto Irrigar nos municípios de Canarana (Sub-bacia do Alto Xingu) e 
Água Boa. 
Aquicultura: é registrada somente uma atividade desse tipo, ocupando 1,8 ha, 

1 ""' 

b) Sem derivação 

Geração de energia elétrica: a PCH Água Suja (1 MW), iniciativa privada, está em 
operação, em um afluente esquerdo do Rio Noidore. O potencial hidrelétrico estimado 
de toda a bacia do Araguaia (incluino as bacias do Rio das Mortes) é de 928,07 MW. 
Para seu aproveitamento, na bacia do Alto Rio das Mortes está em construção a PCH 
Primavera (8,61 M\\l), no Rio das Mortes. Os demais empreendimentos previstos, de 
acordo com os vários níveis de estudo, são: RE, UHE Rio das Mortes (30 MW), no 
rio de mesmo nome. PCH Dom Bosco (3 M\V), no Rio Dom Bosco, e PCH Salto da 
BR-130 (7,5 lvIW)~ também no Rio das Mortes; Ev, UHE Cachoeira da Fumaça (89,1 
MW), no Rio das Mortes; e PB, lJHE Foz do Nodoire (129 J\;1\V), no Rio das Mortes. 
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A ELETROBRÁS considera no seu plano 2.015 os aproveitamentos de Primavera e 
Foz do Nodoíre. 
N v o- ã fl ' l; :i: é lgnífí . - ~ .a. e~aç o uv1a . n"o s1 canva. 
Recreação e lazer: difusas pela bacia. 

- Pesca: sem caráter comercial. 
e) Usos Especiais 

- Diluição e transporte de esgotos; eventuais lançamentos nos corpos de água que 
atravessam as áreas urbanas mencionadas. 

- Mineração: não há registro na área. 

Desmatamento: a vegetação dominante é a típica de cerrado, em processo de 
substituição pelas culturas agrícolas. 

II.2.2 Baixo Rio das Mortes 

É uma regi.ão menos desenvolvida economicamente que a anterior e, em 
consequência, apresenta a menor exploração do recurso hídrico. Quanto aos seus usos 
superficiais, encontram-se os seguintes: 

a) Com Derivação: 

- Abastecimento público (Quadro 3.15) : as áreas urbanas de Ribeirão Cascalheira e 
Barra dos Garças foram incluídas cm outras bacias: Médio Xingu e Alto Rio Araguaia. 

- Abastecimento industrial: está incluído no urbano quando estas se situam inseridas nas 
urbes. É também pouco expressivo. 

- Abastecimento rural: efetuado de forma difusa por pequenos proprietários. É muito 
pouco expressivo. 
Irrigação: 279 ha são irrigados na área (dados de 1988), totalizando 91 l/s. Pode 
ocorrer eventual escassez, implicando a construção de pequenos reservatórios de 
armazenamento de água. 
Aquicultura: somente uma de 3,5 ha está na área . 

b) Sem derivação 
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- Geração de energia elétrica: prevê-se a construção da PCH Galheiro de 2, 6 MW no 
ribeirão Zacarias. O estudo está no nível de viabilidade (EV). 

- Navegação fluvial: de caráter local. 

Recreação e lazer: difusos pela rede lúdrica . 

Pesca: som característica comercial acentuada. 

e) Usos Especiais 
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Diluição e transporte de esgotos: não há área urbana na bacia, portanto sem 
lançamentos na rede hídrica. 
Mineração: há registro de que ocorra próxima a Nova Xavantina nos córregos Santo 
Antonio, Barreira e da Colher, e no Rio Pindaíba, 

Desmatamento: predomina a. vegetação do cerrado, juntamente com aquela das áreas 
úmídas, dada a extensão das várzeas dos rios Araguaia e das Mortes, 

.• 
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3.4.3 As Águas Subterrâneas 

As águas subterrâneas também constituem um manancial importante de 
abastecimento, sendo classificadas em função da localização do aquífero: freáticas, mais 
rasas, captadas por meio de poços rasos ( cisternas ), e profundas, captadas por meio de poços 
tubulares profundos. As primeiras são utilizadas de forma bastante difusa) em função das 
necessidades do usuário. Normalmente atendem a um número bem restrito de domicílios e 
destinam-se ao consumo humano e demais atividades domésticas. Na área rural também 
prestam-se ao consumo de animais e outros usos de pequena monta. 

As águas freáticas são mais passíveis de serem contamínadas ou poluídas, devido ao 
uso que o homem faz do solo superficial e mesmo da matriz porosa. 

Cisrernas próximas à criação de animais ou ao lixo mal disposto no solo podem 
apresentar sinais de contaminação. Outras perfurações localizadas junto à cultura agrícola 
que empregue defensivos também tendem a apresentar traços dessas substâncias. 

Já o esgoto sanitário lançado nas fossas úmidas (negras), equipamento fora das 
normas de engenharia sanitária, contamina as águas freáticas e, dependendo da situação, as 
cisternas - o que acontece sobretudo nas áreas urbanas mais carentes. 

''tio,,.,' 

O aquífero profundo, explorado por meio de poços tubulares, apresentam vantagem 
em relação às captações superficiais, pois em geral são menos passíveis de sofrer 
contaminações, necessitando, na maioria dos casos, apenas de uma mera desinfecção para 
cumprir as exigências de potabilidade. Além disso, os poços profundos geram uma vazão 
maior, atendendo principalmente às áreas urbanas. As dimensões de tais áreas dependem, 
obviamente, da produção do poço, que é função basicamente da geologia local, mas existem 
casos onde um único poço é capaz de suprir uma pequena cidade. 

3.4.4 Usos das Águas Subterrâneas no Estado 

·- 
As águas subterrâneas são utilizadas em função dos aquíferos existentes. O freático 

6 aproveitado de maneira bem difusa por toda a região cm estudo, mas trata-se de pequenas 
utilizações voltadas para o abastecimento doméstico e, às vezes, para atividades rurais pouco 
expressivas. Essas águas são captadas por meio de poços rasos (as "cisternas"), de 
profundidade variável, empregando bombas centrífugas de pouca potência. Reservatórios de 
volume variado são usados para regular a afeita de água. Em geral, esta não sofre qualquer 
processo de tratamento antes de ser utilizada. 

t ._. 
As águas profundas, de forma diferente, necessitam de equipamento próprio para 

serem captadas: são os poços tubulares profundos. Estes têm bomba para recalcar as águas, 
que normalmente caracterizam-se por qualidade muito boa. Também costuma-se utilizar 
reservatórios para regularizar a oferta de água. Devido ao porte do investimento necessário 
para perfurá-los, em geral somente empresas têm recursos para executá-los, como a 
SANEMAT, voltada ao atendimento urbano. Assim, comenta-se aqui o aproveitamento das 
águas subterrâneas profundas em função das unidades geológicas encontradas na área de 
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estudo, pois constituem usos mais significativos, já que as águas freáticas são aproveitadas de 
forma difusa. 

Na área em questão, a água subterrânea corresponde a uma excelente alternativa 
para o suprimento da população, pois o custo de tratamento é inferior ao da água superficial. 
conforme os mananciais atualmente explorados, onde a água superficial necessita de 
tratamento convencional, enquanto a subterrânea passa apenas por um processo de simples 
desinfecção. 

Quanto aos aquíferos, estes distribuem-se amplamente por toda a regiao e 
apresentam lli--n.a boa capacidade de abastecimento, ainda pouco explorada. A seguir, 
descreve-se sucintamente a. geologia dos aquíferos conhecidos, ordenados segundo sua 
importância atual ( considerada em número de poços existentes) para o abastecimento da 
população local. Os nomes das unidades geológicas, assim como os dados de número de 
poços citados abaixo, foram extraídos de relatório da Companhia de Saneamento do Estado 
de Mato Grosso, Diretoria de Expansão - DPEG - DVHG - SEDM. 

Embora aparentemente mais protegidas que as aguas de superfícies, as águas 
subterrâneas também podem estar sujeitas à contaminação por substâncias tóxicas ou 
organismos patogênicos. A possibilidade de contaminação depende, nesse caso, de diversos 
fatores, como por exemplo : 

a) Profundidade ( ou distância) a sçr vencida pelo liquido contaminante percolante; 

b) Natureza da substância contaminante; 
e) Textura (permeabilidade) e composição mineralógica dos solos e sub-solos no 

local em que se acha. o poço; 
d) Grau de saturação hídrica dos solose sub-solos, 

e) Etc. 

Normalmente, a água ( ou outro líquido) transportadora dos contaminantes, em 
solução ou suspensão, ínfíltra-se no solo tendendo a espalhar-se, atingindo, eventualmente, a 
zona saturada do sub-solo, isto é, a região em que se encontra a água, embebendo os poros 
da rocha ou sedimento, tal como uma esponja. Nesse trajeto, as impurezas transportadas 
estão sujeitas à retenção ou alteração por um conjunto de processos físicos, químicos e 
biológicos, a saber : 

1) Simples filtração, quando se trata de substâncias transportadas na forma de 
partículas em suspensão; 

2) Adsorção à superfície dos grãos constituintes dos sedimentos : particularmente 
os compostos em forma coloidal - mas também na forma de pequenas 
moléculas, quando estas apresentam algum tipo de "afinidade~' química ou 
elétrica pelas partículas de rocha - estão sujeitas a esse tipo de inativação; 

3) Oxidação química, quando existe oxigênio ou oxidantes nos interstícios da rocha; 
4) Oxidação bíoquímica, em presença dos microrganismos decomposítores que 

povoam o solo e mesmo as camadas subjacentes. 
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Contaminantes altamente voláteis desaparecem rapidamente, antes de atingirem 
grandes profundidades ou distâncias horizontais; compostos biodegradáveis estão sujeitos à 
desnaturação, já no solo superficial, por ação dos microrganismos decompositores; 
contaminantes em suspensão podem ser retidos fisicamente ao atravessarem camadas de 
texturas muito fina, como por exemplo, estratos argilosos, ocorrendo, também, a 
possibilidade de retenção por adsorsão. De qualquer forma, as distâncias a serem 
percorridas, constituem um fator importante, por introduzirem o fator tempo, para a ação de 
outros fatores. Há assim, uma espécie de autodepuração da água em seu trajeto até o 
aquífero, assegurado por esse conjunto de elementos protetores. 

Em função disso, percebe-se que os solos arenosos, ou cascalhosos, muito 
pcrmcéveis, estão muito mais sujeitos à contaminação, devendo essa contaminação ser 
compensada por uma maior distância ou profundidade a ser percorrida. Por conseguinte, 
quanto mais superficiais forem os poços e quanto mais permeável for o substrato rochoso, 
maiores as possibilidades de contaminação. Já as argilas - tanto pela pequenez de seus poros, 
quanto pela sua considerável atividade de superfície (adsorsão) bem como, ainda, por serem 
os seus poros "desencontrados'' uns dos outros, formando canalículos intersticiais estreitos e 
descontínuos - são muito mais difíceis de serem atravessadas pelos poluentes. O mesmo 
acontece com rochas irnpermeáveis - granitos, basalto - que constituem o elemento 
confinador dos poços profundos. 

Além disso, contaminantes cm forma de partículas - como são as bactérias - tendem 
a ser retidos com maior facilidade, desde que o solo não seja excessivamente permeável - ou 
destruídos por ação química ou biológica. A não ser, pois em solos muito rasos, saturados e 
de constituição arenosa, a contaminação por bactérias e substâncias redutoras, em geral, é 
dificultada. Risco muito maior está ligado porém, a compostos químicos de propriedades 
tóxicas de alta resistência à biodcgradação e facilmente solúveis em água, como são os 
inseticidas e herbecidas de utilização agrícola em geral. Os inseticidas do grupo DDT - 
organoclorados - já pouco usados, hoje em dia caracterizam-se por uma alta "durabilidade", 
porém grande facilidade de retenção, por adsorsão, no solo. Já os fosforados, muito menos 
retidos pelas partículas de solo, são entretanto muito mais degradáveis que os primeiros. 

Há, pois, um permanente risco potencial de contaminação de poços pouco 
profundos ou cavados em terrenos muito permeáveis, nas áreas de lavoura. Quanto aos 
poços profundos, que atingem aquíferos contaminados ( isto é, separados dos sedimentos de 
superfícies por uma rocha impermeável ou pouco permeável) - poços vulgarmente 
denominados "artesianos" - estes estão muito menos sujeito à contaminação. 

Outra fonte de risco aos poços superficiais são os compostos nitrogenados - nitratos 
e nitritos e. potencialmente, a amônia - derivados da decomposição de adubos, esterco ou 
esgotos domésticos, dada a possibilidade de originar uma doença grave que é a 
metahemoglobinemia. 

Uma circunstância agravante da contaminação a partir de atividades agrícolas, seja 
por inseticidas e herbecidas, seja por fertilizantes contendo nitrogênio, é o caráter difuso 
dessa contaminação, isto é, ela se faz por toda uma grande superficie, ao contrário da 
contaminação por fontes pontuais, como as indústrias e os esgotos das cidades, em que a 
introdução é localizada, podendo mais facilmente ser controlada. 
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1. Fonnação Pareeis: 

Vazão específica média= 3 m3/h/m. 

É a unidade geológica mais explorada atualmente para fins de abastecimento na 
região (26 poços). Em 1982, Barros er alli propuseram a elevação da Formação Pareeis à 
categoria de Grupo (G111po Pareeis), que seria composto, pelas formações Salto da Nuvens e 
Utiariti. Essas duas formações têm ampla distribuição por toda a porção central da área, mas 
situam-se sobretudo nas bacias do Alto Teles Pires e Xingu. 

A base da Formação Salto das Nuvens é composta predominantemente por 
conglomerados, havendo alternância de conglomerados e arenitos com estratificações 
cruzadas de grande porte nas porções média e no topo! caracterizando uma deposição em 
ambiente semi-árido, com forte influência de deposição eólica e de correntes fluviais geradas 
por eventos de chuvas torrenciais. Normalmente, áreas compostas por arenitos eólicos 
representam aquíferos muito bons, pois esse tipo de sedimento apresenta boa permeabilidade 
à água. Entretanto deve-se ressaltar que, se por um lado, a alta permeabilidade da formação 
arqueológica representa uma. vantagem do ponto de vista de vista da quantidade de; água 
fornecida, por outro, representa uma desvantagem do ponto de vista da qualidade, pois 
permite que substâncias contaminantes sejam dispersadas com maior facilidade pelo 
manancial. Os grãos são compostos, na sua grande maioria, por quartzo (resistente à ação de 
intemperismo químico) e a granulometria não é muito variável, formando um pacote 
sedimentar bastante homogêneo. 

A Formação Utiariti teria sido depositada posteriormente à Formação Salto das 
Nuvens, em um ambiente tipicamente nuvíat, tendo sua litologia dominada por arenitos finos 
a médios, com seixos esparsos, e estruturas típicas de transporte e deposição fluvial. O 
contato entre essas duas formações é gradacional, o que indica que não houve uma mudança 
brusca de um ambiente para o outro, mas sim uma mudança paulatina. 

O Grupo Pareeis, assim formado, representa, portanto, um aquífero com boas 
possibilidades de exploração, pois apesar de ser a mais utilizada atualmente, seu potencial é 
ainda muito grande devido à sua ampla distribuição, apesar de não se encontrar tão próximo 
aos maiores centros consumidores quanto outras unidades tratadas a seguir. 

2. Complexo Xingu 

Vazão específica média= 0,364 m3/h/m. 

Esta unidade, apesar de ser a segunda mais explorada, com 11 poços, não pode ser 
considerada como um dos maiores aquíferos da região, sendo sua baixa vazão específica 
derivada da litologia que a compõe, representada por rochas ígneas e; metamórficas do 
embasamento cristalino (granitos, gnaisses, xistos e anfibolitos). Poços perfurados nessas 
áreas exploram normalmente a água existente em zonas de fratura (falhamentos, clivagem, 
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fraturas etc.), sendo que a capacidade de produção de água é geralmente inferior a dos 
aquíferos formados cm rochas sedimentares arenosas ( onde a água preenche todos os 
interstícios entre os grãos). Esta unidade pode ser utilizada para abastecimento de áreas onde 
a demanda não for muito alta, porém, no caso de grandes centros urbanos ( ou centros 
urbanos em franca expansão) deve-se procurar outra alternativa em termos de abastecimento 
de água (subterrânea ou superficial). E mais presente na bacia do Aripuanã, Juruena, Teles 
Pires e Xingu . 

3. Complexo Goiano 

Vazão específica média= 0,55 m3/h/m. 

Essa unidade, com seus 7 poços jã perfurados, corresponde ao mesmo caso do 
Complexo Xíngu, sendo composto por rochas cristalinas ígneas e metamórficas (granitos, 
gnaisses, migmatitos, granulitos, anfibolitos e rochas calcissilicatadas ), f omecendo uma baixa 
vazão específica. É encontrada de forma espalhada na região em estudo. 

4. Formação Araguaia 

Vazão específica média = 2, O m3/h/m. 

É uma unidade geológica que, para a produção de água, pode; ser considerada como 
uma das melhores da regi.ão devido ao seu caráter sedimentar, apesar da grande variação de 
granulometria ( com níveis altamente conglomeráticos, cascalhosos, alternados com outros 
arenüícos com sílte intercalado) não pennitir que se tenha uma vazão tão alta quanto a 
encontrada nos sedimentos arenosos eólicos do Grupo Pareeis. Existem perfurados hoje, 
nesta unidade, 6 poços na área da Sub-bacia do Alto Xingu (I.4.1), podendo esse número 
crescer bastante devido à produtividade potencial e à qualidade do aquífero. 

S. Formação Fumas 

Vazão específica média= 5,583 m3/hlm. 

Apesar de pouco explorada (apenas 5 poços) esta unidade pertencente à Bacia do 
Paraná. Pode ser considerada como o melhor aquífero potencial presente na área, sendo 
composta por arenitos brancos e amarelados de granulação predominantemente grossa 
podendo apresentar localmente camadas de granulometria mais fina, chegando mesmo a 
siltes e folhelhos, Rochas sedimentares arenosas de granulometria homogênea correspondem 
normalmente a bons reservatórios de água subterrânea; nesse caso em particular, ás 
características de arenito bem selecionado, associa-se a granulometria grossa, contribuindo 
para aumentar a capacidade do aquífero. 
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Sua distribuição em sub-superfície estende-se continuamente desde o norte de 
Santa Catarina até Goiás e Mato Grosso, passando pelo Mato Grosso do Sul, onde foi 
verificada, por sondagem d,a Petrobrás, sua maior espessura (414m na localidade de Três 
Lagoas). 

6. Formação Aquidauana 

Vazão específica média= 0,875 m3/h/m. 

Corresponde a uma unidade sedimentar composta po1· depósitos arenitices em 
matriz argilosa que, devido à baixa permeabilidade das argilas, não constitui um aquífero tão 
produtivo quanto às unidades sedimentares anteriormente descritas. A unidade, 
anteriormente denominada de Formação, foi elevada por Petri & Fúlfaro (1983) à categoria 
de subgrupo, pertencente ao Grupo Tubarão, correspondendo a uma nomenclatura local, 
aceita nos estados de Mato Grosso, Goiás e no norte do Paraguai oriental, para a unidade 
que, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Río Grande do Sul, é denominada de 
Subgrupo Itararé. 

Apesar de não apresentar uma vazão específica média tão alta quanto as 
encontradas nas unidades sedimentares já descritas, pode constituir um importante aquífero 
para a bacia Araguaia/Tocantína (Il), além da Formação Fumas. 

7.FormaçãoDiam.antino 

Vazão específica média = 0,325 m3/h/m. 

É uma unidade sedimentar composta por complexos de sedimentos detríticos, 
englobando o Arenito Raizama, o Folhelho Sepotuba e o Arcózeo de Diamantino. O Arenito 
Raizama não corresponde a um bom reservatório de água, devido à grande quantidade de 
argilas encontradas na sua composição. 

Essa unidade geológica é atualmente explorada apenas nas sub-bacias do Alto 
ruruena (I.2.1) e Alto-Arínos (I.2.3), com apenas 4 poços no total, onde aparece também o 
Grupo Pareeis, que representa um aquífero de qualidade bastante superior. 

8. Formação Bauru 

Vazão específica média= 0,6 m3/h/m . 

Essa unidade foi denominada Formação Bauru quando da sua descoberta em 1905 
por Gonzaga de Campos, tendo sido elevada à categoria de grupo em 1953 por Almeida & 
Barbosa. Atualmente a denominação de Grupo Bauru pode ser considerada como correta . 
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O Grupo Bauru é representado no sudeste do estado de Mato Grosso por camadas 
de arenitos com níveis conglomeráticos, correspondendo a um aspecto particular da litologia 
que normalmente aparece composta por arenito fino a muito fino. com cimentação argilosa 
ou calcífero-argilosa muito mal a mal selecionado, passando gradualmente para siltito . 

Devido a sua baixa vazão específica média e considerando que essa unidade ocorre 
na bacia do Araguaia ao lado da Formação Fumas, é recomendado que se procurem 
aquíferos de melhor qualidade antes de se pensar na utilização dos arenitos do Grupo Bauru. 

9. Formação Ponta Grossa 

Vazão específica média= 0,2 m3/h/m. 

Corresponde ao aquífero menos produtivo da região, não havendo necessidade de 
explorá-lo, pois ocorre na bacia do Araguaia onde aparecem também as formações Fumas e 
Bauru e o Complexo Goiano, todos com características melhores para a exploração, 

Essa unidade é composta predominantemente por folhelhos argilosos, micáceos, 
localmente betuminosos ou carbonosos e folhelhos sílticos a arenosos, com siltitos e arenitos 
muito finos subordinados. Todas estas Iitologias são bastante finas, conferindo ao pacote 
características de baixa permeabilidade e consequentemente baixa. capacidade de acumulação 
de água e vazão específica. 

A seguir, encontram-se as. figuras 3.9; 3.10; 3.11 e 3.12 que sintetizam as 
informações e a análise dos aquíferos mencionados: 

1) Número de poços X unidade geológica; 
2) Número de poços X sub-bacia; 
3) Número de poços X unidade geológica X sub-bacia; 
4) Vazão específica X unidade geológica. 

É importante ressaltar que a análise dos aquíferos, bem como as figuras que se 
seguem foram feitos com base nos dados fornecidos pela SANEMAT, de julho de 1994; 
infelizmente os dados mais recentes, apresentando um número maior de poços, não contêm 
as informações sobre a formação geológica explorada, não podendo ser utilizado na presente 
análise. 

Quando estudamos um aquífero, um ponto de grande importância ó determínar 
qual a área ( ou áreas) pela qual o conteúdo de água é reposto, por infiltração da água de 
chuva, na formação geológica em questão, após ter sido retirada por meio de poços. Essa 
área é denominada genericamente de "área de recarga do aquífero" sendo que, para 
aquíferos confinados - ou seja, aqueles que se apresentam recobertos por uma litologia 
tmpermeãvel, corno um nível de argila, por exemplo - a área de recarga corresponde ao local 
onde a formação que armazena a água é aflorante na superficie. Tal local pode estar situado 
tanto em uma região próxima aos poços, quanto em áreas distantes, dependendo da 
conformação geológica da região. Já no caso de aquífero não confinados, localizados 
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geralmente em pequenas profundidades, a área de recarga pode estar situada no próprio local 
onde são perfurados os poços, como ocorre, de forma gerai com os aquíferos freáticos. 

O estudo e a correta localização das áreas de recarga dos aquíferos é importante 
quando se pretende garantir a qualidade das águas que são extraídas, pois se através dessas 
áreas o aquífero é alimentado. por esse mesmo local podem entrar também substâncias 
contaminantes, as quais posteriormente agrega.das às águas retiradas nos poços. 
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4. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-AMBIENf AL 

4.1.0 PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO EM :tvIATO GROSSO 

Desde os primórdios de sua história, a ocupação de Mato Grosso esteve vinculada 
aos recursos hídricos. 

A Bandeira de Antonio Pires de Campos, que tinha como objetivo aprisionar índios 
atingiu o Rio Coxipó, em 1718 entrando em confronto com os Coxiponés. No encalço dessa 
Bandeira.. veio outra, comandada por Pascoal Moreira Cabral, cm 1719. 

No confronto com os indígenas, a Bandeira de Cabral foi derrotada. Em sua viagem 
de volta, estabeleceu-se num lugar denominado São Gonçalo VeJho, à margem esquerda do 
Rio Cuiabá, dedicando-se ao cultivo das primeiras plantações, apenas para suprimento 
imediato. Foi nesse período que alguns bandeirantes, avançando pelo Rio Coxipó, 
encontraram em suas barrancas as primeiras amostras de ouro, 

Em auxilio a Pascoal Moreira Cabral, surgiu a Bandeira dos Irmãos Antunes, dando 
origem ao povoado denominado Arraial da Forquilha. Com a notícia da rendição indígena, 
não tardou o afluxo de novas bandeiras que ocuparam as cabeceiras dos rios Coxipó, Peixe e 
os córregos Mutuca e Prainha. 

Para que fosse garantido o direito de posse da área e instituída uma forma 
rudimentar de organização, foi lavrada uma ata de fundação do Arraial de Cuiabá, em 
08/04/1719; sendo eleito pelo povo Pascoal Moreira Cabral, na categoria de Guarda-Mor 
Regente. No entanto, a Metrópole nomeou, em 1724, Fernando Dias Falcão para o cargo. 

Em 1722, ocorreu a descoberta de um dos veios auríferos mais importantes da área, 
feita pela Bandeira de Miguel Sutil. Nesse local encontra-se hoje edificada a Igreja Nossa 
Senhora do Rosário. Todas essa') descobertas induziram um forte fluxo migratório de todas 
as partes da colônia à Cuiabá, no período entre 1719 a 1726, fazendo com que a cidade se 
tornasse uma das mais populosas do país no período 

O trajeto percorrido pelos viajantes foi essencialmente fluvial, tendo recebido o 
nome de Monções as expedições vindas de São Paulo. Através de rios, os monçoeiros 
percorriam dois roteiros, sendo que o primeiro deles partia do Rio Tietê, passando pelos rios 
Grande, Anhandui, Pardo, de onde seguiam por terra para Campos das Vacarias, alcançando 
os rios Meteteu, Paraguai e Cuiabá. O segundo roteiro seguia os rios Tietê, Paraná, Pardo, 
Miranda, Sanguessuga, cruzando por terra do V aradouro de Camapuã, continuando pelos 
rios Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço e Cuiabá. 

Através do tráfego monçoeiro, os núcleos mineradores foram abastecidos com todas 
as espécies de mercadorias, medicamentos, escravos, vestimentas e gêneros alimentícios. O 
crescimento populacional desordenado, o elevado custo de vida, os altos impostos e a grande 
violência que mesclou a administração do governador Rodrigo Cesar de Meneses, bem como 
a escassez das minas de Cuiabá, desencadearam uma grande evasão populacional. 

Com a decadência de Cuiabá, verificou-se o adensamento populacional de 
povoações já existentes na região, tendo início a ocupação de terras localizadas na porção 
ocidental do atual Estado de Mato Grosso, sobretudo na região do Vale do Rio Guaporé, 
devido à descoberta de manchas auríferas. 
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O povoamento dessa área foi de alta relevância para a Coroa Portuguesa, pois 
tratava-se de zona fronteiriça com os domínios dos espanhóis, que pretendiam estender sua 
possessão para a margem direita do Rio Guaporé, 

Essa preocupação do govemo português e a necessidade de uma fiscalização mais 
rígida sobre o ouro, levou à criação da Capitania de Mato Grosso, até então parte da 
Capitania de São Paulo, com a nomeação de seu primeiro Capitão-General, D. Antonio 
Rolím de Moura Tavares, em 8 de maio de 1748. 

Por ordem de Portugal, a sede da capitania deveria ser fixada na região do V ale do 
Rio Guaporé, Surgiu então a capital denominada Vila Bela da Santíssima Trindade, originada 
dos povoados de Sant'ana, São Francisco Xavier e Nossa Senhora do Pilar, edificada na 
localidade de Pouso Alegre, em 19 de Março de 1752. 

Instalada a nova capital, era necessário abastecê-la. Para tanto, foi criada, em 1755, 
a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que possuía monopólio exclusivo da 
Coroa Portuguesa, cabendo a ela conduzir mercadorias e escravos para a capital de Mato 
Grosso. O roteiro seguido para se atingir Vila Bela passava pelos rios Amazonas, Madeira e 
Guaporé. 

No governo de Rolim de Moura Tavares é que efetivamente iniciou-se o proce-sso 
de ocupação e povoamento de Mato Grosso. O rápido desgaste das minas induziu parte da 
população garimpeira a dedicar-se ao trabalho agrícola, que no início consistia basicamente 
de agricultura de subsistência. 

Paralelamente, iniciou-se o cultivo da cana-de-açúcar. principalmente nas cercanias 
de Cuiabá, onde surgiram os primeiros engenhos de transformação de cana em aguardente e 
açúcar, tomando essa atividade o embrião da industrialização da capitania. 

Os engenhos proliferaram peJas margens do Rio Cuiabá, pela Chapada dos 
Guimarães, Poconé, Livramento, chegando até Cáceres, no Rio Paraguai. Foi, porém, nas 
margens do FJo Cuiabá que se notou maior desenvolvimento da indústria, favorecido por tun 
solo rico, adubado naturalmente pelas cheias do rio, e também pelo transporte via fluvial. Na 
época, os engenhos eram de madeira. sendo movidos por força hidráulica ou animal. As 
áreas ocupadas pelas usinas constituíam verdadeiros latifúndios. 

É evidente que a incorporação da atividade agrícola na capital foi responsável pela 
transformação de uma população nômade, característica da atívídade garimpeira; em 
sedentária, sendo este o elemento fundamental para a implantação e consolidação de muitos 
núcleos populacionais, 

O período de 1772 a 1789 foi decisivo para a Capitania de Mato Grosso, ocasião 
em que sua fronteira ocidental foi ampliada desde o V ale de Guaporé até as margens do Rio 
Paraguai, Visando assegurar a posse dessas terras criaram-se alguns fortes e povoados, hoje 
situados nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul (Corumbá), bem como no próprio 
Estado de Mato Grosso, na região de Cáceres. Devido à política do Capitão General Luís de 
Albuquerque de Melo Pereira, que estimulou o incremento dos meios de comunicação 
através das estradas e do favorecimento da navegação, procedeu-se a interiorização do 
Estado. 

O povoamento das áreas que hoje pertencem aos Municípios de Barra do Garças, 
Rosário D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antonio de Leverger data também 
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do século X\1111. Em 1774: foi instalado, na estrada entre Cuiabá e Goiás) um posto de 
fiscalização de minérios denominado Registro Insua que, posteriormente, tomou-se o 
embrião de Araguaiana, 

É também dessa época a descoberta de diamante em Mato Grosso, na região do 
Alio Paraguai, no leito do Rio Diamantino. Este fato acarretou grande preocupação para a 
Coroa Portuguesa, tendo em vista que os limites geo-políticos entre os donúnios português e 
espanhol não estavam claramente definidos, de forma que a descoberta da nova riqueza 
poderia estimular o desejo dos espanhóis pelas terras próximas à fronteira. Assim, a 
exploração de; diamante foi proibida, numa decisão eminentemente política, sendo permitida 
a partir do momento da fixação da fronteira. 

Desde então, a região do Alto Paraguai passou a ser abastecida através de monções 
que seguiam pelos tios Arinos e Tapajós alcançando Belém. Em 1805, partiu uma expedição 
comandada por Manuel Gomes, visando explorar esse trecho fluvial e verífícar a viabilidade 
de sua utilização pa1:a fins de navegação. Quando do seu regresso, em 1807, a navegação foi 
então autorizada. 

A partir de 1820, começa haver uma descentralização administrativa na Província, 
polarizando em escala crescente os serviços em Cuiabá até que, em 1835, a sede do governo 
foi definitivamente transferida para a atual capital do Estado. 

A retomada do garimpo, em 1897, através da exploração do Rio das Garças em 
toda a sua extensão, e a constatação da existência de diamantes, propiciou a vinda de 
contingentes populacionais, que dariam origem ao Município de Barra do Garças. O primeiro 
núcleo de ocupação de Nossa Senhora de Livramento, localizado às margens do Ribeirão 
Cocais, foi formado por paulistas vindos de Sorocaba, atraídos pela exploração aurifera. · 

Ao contrário da forma de ocupação da maior parte da capitania de Mato Grosso, as 
áreas onde localizam-se os Municípios de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço 
não tiveram suas origens ligadas à mineração, mas sim ao cultivo da cana-de-açúcar e à 
pecuária, pioneira na região. 

O enfraquecimento das minas auriferas de Cuiabá e a fertilidade do solo 
estimularam o desenvolvimento da cana-de-açúcar. entre a segunda metade do século XIX e 
o primeiro quarto do século XX. Foi nesse período que se formaram as fazendas pioneiras 
de criação de gado, iniciando o processo latifundiário da capitania. 

A cultura da cana-de-açúcar deu início ao processo de industrialização no Estado 
que passou a produzir açúcar, aguardente e álcool, objetivando exportações para o mercado 
nacional e internacional. Depois da cana-de-açúcar, sucederam-se as produções de erva 
mate, poaia e borracha para o mercado externo e pecuária para o mercado interno. 

Assim, a segunda. metade do século XIX é marcada pelo capitalismo, em sua fase 
industrial. Não bastava a produção de subsistência; era necessário produzir em grande escala, 
visando atender à crescente população matogrossense e ao comércio internacional. 

Com a abertura da navegação pelo Rio Paraguai, em 1856, -Mato Grosso ingressou 
no circuito nacional e internacional do capital. Mercadorias industrializadas eram trazidas de 
toda a Europa para a América, inclusive Mato Grosso, via estuário do Rio da Prata, Rio 
Paraguai e Rio Cuiabá, Dentre os vários equipamentos modernos destacavam-se as 
maquínárías responsáveis pela refinação de açúcar e a destilação da aguardente e do álcool. 

_. - i.... --- 
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Esse processo possibilitou o estabelecimento de um intercâmbio comercial direto com a 
Argentina e Uruguai, sendo que o mercado argentino, o principal comprador da erva-mate do 
Mato Grosso, era também alcançado através do estuário do Rio da Prata. 

A erva mate, planta nativa da América já era conhecida pelos indígenas e teve papel 
importante na economia do Estado no inicio do século XX. Em 1902, foi criada uma 
empresa para extração e industrialização da erva mate - a Laranjeiras, Mendes e Cia. 
Também a poaía, planta encontrada no meio da mata, teve sua exploração realizada de forma 
sistemática e em alta escala no final do século XIX. 
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A extração e comercialização da poaia, cuja raiz, rica em emetina, era exportada 
para a indústria farmacêutica européia. centralizavam-se nas bacias dos rios Paraguai e 
Guaporé, tendo como principais núcleos as cidades de Cáceres, Barra do Bugres, Vila Bela e 
Cuiabá, até a primeira metade do século XX. 

A produção de borracha em Mato Grosso data de 1870, na região de Diamantino e 
Água Fria, período em que o valor da terra era proporcional ao número de árvores de látex 
que ela contivesse. 

As seringueiras e mangabeiras situavam-se em matas próximas aos cursos dos rios, 
sofrendo forte exploração nas bacias Amazônica e Platina. A produção do Estado na época 
era escoada por dois trajetos, sendo o primeiro deles via Cáccres, através do Rio Paraguai, 
Porto Corumbá e Estuário do Rio da Prata. Por esse percurso transportava-se os produtos 
extraídos das mrugens dos rios Guaporé, Madeira, Jamari, Jaci-Paraná, Mutum-Paraná, Paca 
Nova, Sangue, além do Rio sacre e seus afluentes. o segundo trajeto seguia pelos rios 
Cuiabá, São Lourenço, Paraguai, Porto Corumbá e Estuário da Prata, 

No final do século Ã7IX e início do século XX, a borracha também se coloca como 
atividade produtiva importante no Estado. A exploração do látex em Mato Grosso seguiu o 
mesmo padrão do ciclo da borracha do Amazonas, que teve seu auge até 1942, decaindo 
com a entrada da produção Asiática no mercado internacional, em 1943. 

Surgidas no século xvm como atividade subsidiária às tarefas mineradoras, as 
primeiras fazendas de criação de gado tiveram o papel de abastecer e alimentar a população 
das minas de Cuiabá e do V ale do Guaporé, estendendo-se em seguida pelos campos do 
Pantanal e Poconé, dando origem aos grandes lati:fundios. 

No início, os animais eram criados soltos nos pastos, onde se alimentavam de 
vegetação natural, destinando-se ao corte para consumo interno. Essa prática era propiciada 
pelo baixo valor das terras, uma vez que o capital de um propríetãrío era representado pelo 
número de escravos que possuía. 

Durante os séculos XVlli e XIX, as terras de Mato Grosso foram doadas 
indiscriminadamente. No entanto, esse cenário começou a mudar na segunda metade do 
século À'IX, quando o Estado ingressou no comércio internacional pela abertura da 
navegação pelo Rio Paraguai em 1856. 

Nas últimas décadas do século XIX! foi proposta a construção das Linhas 
Telegráficas no interior do Brasil, onde postes e fios interligariam o País ao mundo, dentro 
do pensamento que marca a chegada da modernidade - de que entre as nações não existiriam 
mais barreiras ou distâncias. o importante seria romper os grandes espaços "vazios" da 
América, incorporando-o ao mundo desenvolvido. Imensas ferrovias e o telégrafo 
constituiriam, portanto, instrumentos fundamentais para o alicerce desse novo momento 
mundial. 

Além da idéia de integração mundial. seria importante resguardar as regiões de 
fronteiras, mantendo-as sempre em contato direto, em toda extensão oeste, com a então 
capital do Brasil, Rio de Janeiro. As regiões Centro-Oeste e Amazônica cumpririam esse 
papel através dessa estratégia de construção, tendo Cândido Mariano da Silva Rondon 
assumido a tarefa de implantação dessas linhas em Mato Grosso, dando inicio em 1900 à 
interligação preconizada através de 17 estações direcionadas para oeste. 
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Entre 1900 a 1906: interligou-se a fronteira do Paraguai por dois pontos: Porto 
Murtinho e Bela Vista; a fronteira da Bolívia ficou ligada por três pontos: Corumbá, Coimbra 
e São Luís de Cáceres. 

De 1907 a 1915 se processa a construção das Linhas Telegráficas e Estratégicas 
ligando Mato Grosso ao Amazonas, ainda sob a direção de Rondon. Seriam constituídas três 
seções encarregadas da construção: 

1 a - de um ramal que, partindo de São Luís do Cáceres, atingiria a cidade de Mato 
Grosso (hoje Vila Bela); 

2ª - da. linha tronco, ligando Cuiabá a Santo Antônio do Rio Madeira; 
3ª - meramente exploratória e de reconhecimento da região. 

Neste intervalo de 8 anos o trabalho ocorreu em ritmo bastante acelerado, sendo 
construídas 2.270 Km de linhas telegráficas, erigidas e equipadas 28 estações telegráficas; 
cobertos 50. 000 Km lineares, o equivalente ao perímetro da circunferência da terra, que 
foram levantados geogratícamente e nos quais se descobriram 12 novos rios entre eles : Rio 
Pimenta Bueno, 11 de Outubro, Luís de Albuquerque, 20 de Setembro, Antônio João de 
Moura, Lacerda e Almeida, Luís António D' Alincourte, Ricardo Franco, Cristal, etc 

Inúmeras tribos indígenas foram contadas, as quais mais tarde tiveram terras 
demarcadas pelo projeto Serviço de Proteção aos Índios - SPI, do qual Rondon foi o 
primeiro coordenador. Rondon, com suas idéias pacifistas, queria integrar os indígenas, 
caipiras e sertanejos à sociedade dos homens civilizados, numa proposta bastante avançada 
para a época. 

Ele acreditava que a partir da implantação de postos telegráficos nasceriam cidades 
capazes de serem habitadas pacificamente por Indios e "civilizados". Mas chega ao fim sua 
pretensão pois, em menos de 20 anos após sua conclusão, não tiveram mais serventia as 
linhas telegraâcas, tão sonhadas por Rondon, superadas pelo telégrafo sem fio. Todo o 
material encontra-se hoje sob o mato cerrado. Perderam-se postes, fios, isolantes e as 
estações telegráficas foram abandonadas, juntamente com toda a aparelhagem de recepção e 
emissão. 

' ._. 

'w 

Não somente postes, fios e aparelhagem foram abandonados, mas também a 
proposta social da comissão, baseada na integração dos índios e trabalhadores nacionais, caiu 
por terra. A política índígínista de Rondon sofreu criticas por sua natureza contraditória, mas 
o papel desempenhado pelas ações da Comissão Rondon na abertura de novas áreas de 
ocupação no Estado é inquestíonavéí, 

o ínícío deste século é marcado pela implantação de ferrovias, destacando-se na 
região a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que ligará Bauru (SP) ao sul de Mato Grosso, 
possibilitando o transporte de gado cm pó para outra'> regiões do país, o que promoveu o 
crescimento da indústria de charque em Adquidauana, Cáceres, Porto Murtinho, Miranda, 
Poconé e Corumbá. 

A colonização do Estado foi estimulada, no início da década de 40, por Getúlio 
Vargas, O projeto original visava fixar o trabalhador nacional em solo matogrossense, através 
do assentamento em pequenas propriedades. Com isso, Vargas pretendia tirar as 
propriedades do então sul do Estado de Mato Grosso do poder da Companhia Mate 
Laranjeira, que basicamente usava mão-de-obra paraguaia, transferindo-as para os colonos 
que dispunham de algum recurso e tinham experiência no trato com a terra. 
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,...., 
Entretanto: nem todos os pequenos agricultores tiveram sucesso no 

empreendimento, de forma que os bem sucedidos passaram a comprar as áreas abandonadas, 
iniciando-se na colónia a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. 

A partir da década de 50 e 60 intensifica-se o crescimento econômico da região, 
modificando o panorama sócio-econômico e aumentando o nível de pressão antrópica sobre 
a base de recursos naturais. A interiorização do Centro-Oeste foi estimulada nessa época pela 
construção de Brasília e pela expansão capitalista de São Paulo rumo ao sul de Mato Grosso 
e Goiás. 

A partir de 1964, o governo federal interveio na região instituindo a Comissão para 
o Desenvolvimento do Centro Oeste que, em 1967, deu origem à SUDECO 
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, criada com o objetivo de traçar 
estratégias de ocupação regional. Ao lado desses programas, surgem também movimentos 
regionalistas que consolidam um maior espaço político para o Centro-Oeste. 

Tais fatores contribuíram para um crescimento populacional entre 60 e 70 na ordem 
de 5,6%, representando quase 5% do contingente brasileiro, expandindo as áreas dos 
estabelecimentos agropecuários, que passam a abranger mais de 40% do território regional. 

A alavancagem do processo de desenvolvimento no Estado deu-se, sobretudo, a 
partir de 1970, tendo como elementos impulsionadores os diversos programas do Governo 
Federal, tais como: PIN (Plano de Integração Nacional) e PRODOESTE (Programa de 
Desenvolvimento do Cento-Oeste), que visavam a ocupação dos espaços brasileiros na visão 
da estratégica da segurança nacional. Para tanto, investiu-se em projetos de infra-estrutura 
tais como ferrovias e rodovias, destacando-se a BR-158 que liga Barra do Garças a São Félix 
do Araguaia, e programas de colonização e assentamentos diversos. 

Esses programas deram origem ao "Plano de Desenvolvimento Social e Econômico 
para o Centro-Oeste", sob a responsabilidade da SUDECO, que desencadeia a expansão da 
estrutura rodoviária e o financiamento de grandes projetos agropecuários, com o apoio de 
incentivos fiscais. Nesse período, destaca-se também a atuação da SUDAM - 
Superntendência do Desenvolvimento da Amazônia, com maciças aplicações no setor 
agropecuário e outros programas de incentivos para investimento na região. 

No final dos anos 70, esse movimento foi intensificado pela expansão de novas 
áreas agrícolas, através do "Programa de Desenvolvimento do Cerrado", que visou ocupação 
desse ecossistema, com emprego de alta tecnologia, capital para modernização e expansão de 
cultivo de grãos, num sistema de monocultura, com consequências à integridade do 
ecossistema e de sua biodiversidade. Deve-se destacar que esse processo representava um 
avanço tecnológico na ótica desenvolvimentista da modernização da agricultura, sem levar 
em consideração os pressupostos ambientais. 

A partir de 75 institui-se o POLAMAZÓ:t-.HA - Programa de Polos Agropecuários e 
Agromínerais da Amazônia, promovendo uma modificação espacial através de grandes 
projetos de colonização em florestas e cerrados. Tais programas ampliaram a pressão 
antrópica sobre ecossistemas historicamente expiorados na forma de extrativismo de baixo 
impacto e promoveram conflitos pela ocupação de áreas frequentemente já ocupadas por . . . posseiros e ganmperros. 

No final da década de 70. a abertura de grandes rodovias de integração nacional. 
como a BR-163 ( Cuiabá - Santarém ) e a BR-364 ( Cuiabá • Porto Velho ), bem como a 
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divisão do Estado de Mato Grosso. em 1979, intensificaram os investimentos na região como 
consequente aumento da exploração dos recursos naturais. 

Coincidentcmente, na mesma época, uma nova frente econômica é aberta no 
Estado, com o ínicio de um novo ciclo extrativista do ouro, de abrangência internacional, 
motivado pelo significativo aumento do preço do produto. 

Na década seguinte, intensifica-se a garimpagem do ouro em inumeras regiões 
auríferas já conhecidas, além da descoberta de novas áreas garimpeiras nas províncias Teles 
Pires - Juruena. A garimpagem da diamante também evolui no periodo devido à mecanização 
do processo e à incorporação das áreas de J uína e Rio Arinos. 

A corrida do ouro na região norte do Estado, nos limites da Sub-Província Aurífera 
Teles Pires - Juruena ocorreu com expressiva participação de populares migrantes, 
principalmente do nordeste (Maranhão ), Rio Grande do Sul e Paraná. No caso do diamante, 
houve um menor envolvimento da população migrante, exceto na região de Juína. Essa 
atividade, realizada em larga escala, teve um impacto marcante na destruição de imensas 
áreas do Estado. Os recursos hídricos regionais foram particularmente comprometidos pelo 
assoreamento, contaminação por mercúrio, sendo responsável por um imenso rastro de áreas 
degradadas na região Amazônica, além de conflitos e invasões de áreas indígenas. 

Paralelamente à pressão do garimpo, os investimentos na década de 70 levaram a 
uma situação na qual, em 1980, os estabelecimentos agropecuários já ocupavam cerca de 
61% do território da região, tendo sido anexados ao processo produtivo 231.742 Km2 de 
área, a maior parte em Mato Grosso. A integração do Estado à economia capitalista, além de 
promover o incremento populacional que, em 1980, segundo o censo do IBGE atingia 
1.138.691 habitantes, definiu um quadro no qual, em 1983, Mato Grosso ocupava a quarta 
posição no setor agropecuário do País, sendo superado apenas por São Paulo, Pernambuco e 
Pará. 

- 
Em 1984/85, através do POLONOROESTE, como resultado da pavimentação da 

BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho, o processo foi incrementado, tendo o Estado 
funcionado como facilitador do processo de integração da área de fronteira à economia 
regional através de investimentos em infra-estrutura. 

O crescimento em níveis acima descritos das atividades de agricultura em larga 
escala e da pecuária extensiva em grandes latifúndios promoveu o desmatamento de áreas 
extensas e o comprometimento da integridade de ecossistemas particulares em algumas 
regiões. As queimadas e os desmatamentos inicialmente concentravam-se às margens de rios 
e estradas em decorrência da agricultura de subsistência. Com a mecanização e o incremento 
do processo de colonização, tais procedimentos tomaram-se mais agressivos, à revelia da 
legislação vigente, na busca do lucro fácil e na apropriação dos recursos naturais. 

No período de 1970 a 1989, a área desmatada para agricultura, pecuária e 
mineração cresceu 550%. Atualmente, estima-se que o desmatamento avance anualmente à 
razão de 900 mil hectares, o equivalente a 1 % da área estadual. 

A produção do ouro e a expanção agropecuária motivada por programas especiais 
foram. nas últimas décadas, a base da economia do Estado. A atividade industrial é recente, 
com parque industrial onde se destacam os ramos madeireiro, alimentício, minerais não 
metálicos e imobiliário. 
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Em resumo, observa-se que o desenvolvimento do Centro-Oeste passou por quatro 
fases distintas em relação à integração nacional. A primeira delas, que alcança o início do 
século, foi marcada pelo isolamento, onde as principais vias de acesso eram representadas 
basicamente pelo rios. A segunda etapa, tem início no princípio do século XX, através das 
ligações ferroviárias com São Paulo, consolidando a atividade pecuária no cenário econômico 
regional. Um terceiro momento de desenvolvimento se processa entre as décadas de 40 e 60, 
com o início dos programas de colonização e os movimentos migratórios desencadeados com 
a criação do Distrito Federal de Brasília. A partir de 70, delineia-se a configuração atual com 
a implementação de projetos especiais, que desencadeia um processo rápido de ocupação na 
região, intensificado na década de &O, marcando a integração do Estado na economia 
nacional) com uma especialização na produção de grãos, além da extração mineral, 
exploração madeireira e a expansão da atividade pecuária. 
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4.2.0 CONTEXTO ATUAL 
A localização estratégica de Mato Grosso reserva ao Estado função primordial no 

processo de integração do Continente Sul Americano, na região do Centro Oeste brasileiro, 
fazendo fronteira com Bolívia e Rondônia a Oeste; com Estado do Pará e Amazonas ao 
Norte; Goiás e Tocantins, a Leste; e Mato Grosso do Sul, ao Sul. 

É no território matogrossense que se encontra o divisor das maiores bacias fluviais 
da América do Sul - Amazónica e Platina. A Bacia da Amazônia dá ao Estado acesso 
hidroviário ao Norte do Brasil e ao Atlântico Norte, e a Platina pode ser navegada desde o 
Porto de Cáceres até o Mar Del Plata, passando por Mato Grosso do Sul, Paraguai, 
Argentina e Uruguai, países integrantes do Iv:IBRCOSUL. 

Além das vias fluviais, o Estado possui importantes rodovias de integração, quais 
sejam: a BR-364, que cruza os Estados de Rondônia e Acre, chegando à rodovia 
Panamericana, no Peru; A BR-163, vinda do Sul do Brasil, que ligará Mato Grosso ao Porto 
de Santarém, no Pará; a BR-070 que liga Mato Grosso a Brasília, capital do País, e dali para 
o litoral Atlântico, passando por Minas Gerais e Espírito Santo. Encontra-se também em 
projeto a construção da Ferrovia Leste/Oeste, possibilitando a ligação de Mato Grosso com 
os portos de Santos e Paranaguá, reduzindo substancialmente os custos de transporte. 

O novo desenho mundial, baseado na transnacionalização dos mercados e na sua 
integração regional com a formação de blocos comerciais (EEUNCANADÁ!lvlÉXICO; 
BLOCO ASIÁTICO (JAPÃO); EUROPEU E O rvIBRCOSUL) reforça a importância da 
integração dos países Sul-Americanos e~ em especial, a posição geopolítica do Estado de 
:rvr:.1to Grosso. 

Mato Grosso, como área de expansão da fronteira agricola e de penetração para 
ocupação da região Amazônica, tem se envolvido num processo de desenvolvimento bastante 
intenso, registrando altas taxas de crescimento demográfico, 5,35% no período de 
1980/1990, resultantes da intensa migração e da acelerada expansão econômica comandada. 
pelo setor agropecuário. Tal procc:sso, entretanto, caracterizou-se por uma ocupação 
territorial desordenada, provocando distorções que contribuíram para: 

- aumento da concentração da renda e da terra; 
- baixo nível de diversificação e verticalização da estrutura produtiva do setor 

primário; 
- agravamento da situação do emprego rural; 

altos índices de degradação ambiental. 

Neste panorama, as politicas públicas no Estado vem procurando reverter este 
quadro dentro da preocupação mundial com a questão ambiental, visando compatibilizar o 
desenvolvimento econômico e social, com a preservação e conservação ambiental. 

O PRODEAGRO - Projeto De Desenvolvimento Agroambiental Do Estado De 
Mato Grosso foi concebido visando orientar a utilização dos recursos naturais e consolidar a 
atividade agrícola baseada na pequena propriedade e promover o manejo dos recursos 
naturais, a conservação e proteção ambiental e o desenvolvimento autosustentado do Estado. 

O Projeto deve ser visto como um primeiro passo dentro do processo de busca do 
equilíbrio preconizado pelo desenvolvimento sustentando. Assim, a estratégia a ser buscada é 
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de atração das forças atuantes da sociedade. Isto implica que as atividades com potencial de 
degradação ambientai devam ser progressivamente adequadas às diretrizes de conservação 
ambiental e elevação da qualidade de.vida da população. 

Assim, o modelo institucional que subsidiará a implementação do projeto deverá 
considerar a participação efetiva do poder municipal e da sociedade civil organizada. Com 
base nesta estratégia deverão ter condução todos os projetos setoriais e multidisciplinares que 
estão sendo propostos no âmbito do Estado, no qual o Zoneamento Sócio-Econômico 
Ecológico deverá se basear para desenvolver a metodologia proposta. 

Mato Grosso possui uma extensão de 901.420 Km2, sendo a 3ª maior unidade 
federativa do País, possuindo 117 Municípios e baixa densidade demográfica. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

- 
Agropecuária e Exvloração Florestal 
Os processos de ocupação e integração econômica, entre 1950 e 1970, vincularam 

se ao setor agrícola e madeireiro. A forma de intervenção ocorrida através de ações políticas 
do Estado na área rural permitiu uma ocupação e apropriação inadequada das terras, 
contribuindo para que hoje não se tenha conhecimento certo e o registro das dimensões e 
limites da terra pública, privada e devoluta. 

A situação fundiária do Estado é de alta concentração. Em 1985, último censo 
agropecuário, 70% dos estabelecimentos com menos de 100 hectares ocupavam apenas 3% 
das áreas com estabelecimentos rurais, enquanto que os estabelecimentos com mais de 1. 000 
hectares (7%), ocupavam 83% da área. 

Segundo a SEPLAN, em 1990, cerca de 19% dos estabelecimentos rurais do 
Estado, com mais de 200 ha, ocupavam 82% da área total, mostrando a elevada 
concentração fundiária. Por outro lado, a exploração de apenas 2,5% da área do Estado foi 
responsável pela safra agrícola de 1990/1991,ocupando em cerca de 55% com plantio de 
soja, nas demais sobressaiam principalmente as culturas de arroz (14%), do milho (12%), do 
algodão (3%) e da cana (3%). A cultura da soja apresentou, na safra 1991/1992, uma 
produtividade média de 2,5 ton/ha e o arroz de 1:5 ton/ha. 

A agricultura é o setor produtivo predominante no Estado. Em 1990, ocupava cerca 
de 37% da força de trabalho, seguido pelos serviços (32%), indústria (16%) e comércio 
(15%). - M.neração 

O Estado se destaca pela extração de ouro, principalmente nos Municípios de Alta 
Floresta e Peixoto de Azevedo, porém sem controle e fiscalização eficientes e uma política de 
governo direcionada à atividade. Em consequência, os garimpeiros utilizam. grande 
quantidade de mercúrio, devido à baixa tecnologia utilizada, comprometendo os cursos 
d'água e afetando a eles mesmos e à ictiofauna. O Município de Alta Floresta é o maior 
produtor de ouro do Estado, representando 64% do total cm 1986, caindo para 44% em 
1988, segundo a DNPM • Departamento Nacional de Produção Mineral, Em segundo lugar 
contribuindo com 28% em 1986 e 36% em 1988, está o Município de Peixoto Azevedo. 
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htdústria 
Em 1980, o Estado era responsável por 4,5% do valor total da produção do Centro 

Oeste. O setor industrial é pouco diversificado, destacando-se as indústrias alimentícias, de 
minerais não-metálicos, madeireiras, .indústrias extrativas, editorial e gráfica, metalúrgica e 
mecânica, as últimas com pequena participação na produção total. 

Os Municípios que mais se destacavam na produção industrial em termos de volume 
de produção e pessoal ocupado, até 1986, segundo a FIBGE, eram Cuiabá, Várzea Grande e 
Rondonópolis. Na década de 80, Várzea Grande obteve um expressivo incremento de 
pessoal ocupado em relação a Cuiabá, destacando-se nos gêneros de produtos alimentícios e 
madeireiro e um certo incremento no setor de material de transporte. Cuiabá revela certa 
diversificação face à atuação dos setores mecânico, metalúrgico e de editorial e gráfica, e os 
já tradicionais: alimentares, minerais não-metálicos e madeira. 

O setor alimentício amplia sua participação no Estado com a implantação das 
indústrias voltadas para o esmagamento da soja e beneficiamento do arroz, justificando, 
assim, a atuação de empreendimentos como a Sadia Oeste S/ A e o Itamaraty em 
Rondonópolís e Tangará da Serra. Outras empresas encontram-se espalhadas pelos 
Municípios de Barra do Garças, Jaciara e Cáceres visando ao beneficiamento do arroz. 

No ano de 1976 a 1977, foram criados 05 distritos industriais (Cuiabá, 
Rondonópoíis, Barra do Garças, Cáceres e Juara) com o objetivo de ordenar o uso do solo 
dos Municípios, 
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4.3. A SITUAÇÃO ATUAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

I. BACIA A1v.CAZÔNICA 
A Bacia Amazônica, com área de 592.382)54 K....m2, é a maior do Estado de Mato 

Grosso, ocupando aproximadamente 65% do seu território. Neste trabalho, foi subdividida 
em 4 Sub-bacias principais, comportando 48 Municípios. Parte da área é ocupada por 
reservas indígenas, as quais estão discriminadas no Quadro 4.1. O Quadro 4.2 relaciona a 
integração desses Municípios nas respectivas Sub-bacias, apresentando o percentual de 
inclusão de seu território nas unidades hidrográficas principais e secundárias. No Quadro 4.3 
encontra-se a situação das indústrias potencialmente poluidoras junto à FEMA, segundo 
pesquisa efetuada no Órgão em 1994, tendo como base a relação dos estabelecimentos 
mencionados pela FIE1vIT • Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso no mesmo 
ano. Quanto à questão de abastecimento urbano e irrigação, a análise foi orientada pelos 
dados constantes nos quadros 3.14 e 3.17, destacados no item 3 deste relatório . 

••• 

.•.. 

I.1. SUB-BACIA GUAPORÉ-11ADEIRA 
I.1.1. ALTO GUAPORÉ 

A Sub-bacia Alto Guaporé, com 43.961,87 Km2, abrange praticamente todo o 
território de Vila Bela da Santíssima Trindade (20.359,05 Km2), quase a totalidade do 
Município de Pontes e Lacerda (13.973, 05 Km2), e aproximadamente 20% do Município de 
Comodoro (19.234,45. Km2). Ao .final de 1994, Campos de Júlio desmembrou-se de 
Comodoro, porém, até o momento o Município não foi implantado administrativamente, o 
que deverá ocorrer no próximo pleito eleitoral. 

Essa é uma região de ocupação antiga no Estado, tendo sido Vila Bela a primeira 
capital, em meados do século XVIII, época de intensa exploração do ouro. Com o declínio 
da atividade mineradora e a mudança da capital para Cuiabá em 1820, observou-se um 
declínio populacional e econômico, que perdurou praticamente sem alterações significativas 
até a segunda metade deste século. 

A década de 70 marca a ocupação da bacia através das políticas de incentivo e 
colonização do centro-oeste e norte do Brasil. Nesse período, aportam à região imigrantes de 
vários estados brasileiros, principalmente paranaenses, gauchos e nordestinos como pioneiros 
na abertura de :fronteiras agropecuárias. 

A época é marcada pelo início de uma intensa atividade de desmatamento, com 
aproveitamento de madeiras mais valorizadas, como mogno e cerejeira, e posterior limpeza 
da área através de queimadas e preparação do pasto para dar suporte às atividades pecuárias. 
Normalmente, na fase inicial de formação de um pasto, o emprego da mão de obra é grande; 
porém, durante as atividades de manejo do rebanho bovino, a necessidade de traballiadores 
diminui consideravelmente, causando um desemprego residual. Ao mesmo tempo, a indústria 
extrativista madeireira tem como alternativa a procura de novas fontes de matéria prima, seja 
através do avanço das fronteiras agropecuárias ou exploração de áreas remanescentes de 
vegetação natural que, na Sub-bacia em questão, é representada principahnente pelas 
reservas indígenas. 
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QUADR04.1 
RESERVAS L'IDíGENAS EXISTENTES NAS SUB-BACIAS 

1 

1 Reserva 1 

Sub-bacia 
! 

Denominação Etnia Area Total Municípios 
(Km2) 

1 
Apiaka 

1 I.2.4 Baixo Arinos Apiaká-Kaiabi Kaiabi 1.092.45 Juara 
1 Munduruku 
j I. l.Z Extremo Noroeste do Estado Arara do Rio Arara 1.220,00 Aripuanã 
1 Branco 

1.4.2 Médio Xiruru Areões Xavante 2.596,15 Aaua Boa 

1 1.1.2 Extremo Noroeste do Estado 
Aripuanã 

Aripuanã • Cinta Larga 7.506,49 
1 Juína 

I.2.1 Alto Juruena Parque: Indígena Cinta Larga 16.143,66 Juína 
Aripuanã + Vifuena 

1.4.1 Alto Xingu Bakairi Bakairi 614,05 Paranatinga 
I.1.1 Alto Guanoré Capitão Marcos Pareci 4,80 Comodoro 

1 

1 Kaiapó Peixoto de Azevedo 
I.3.2 Baixo Teles Pires Capoto/Jarina * Metuktire 6.349,15 

Txucarramae Luciara 

1 1 Enawenê-nawê * 
Campo N. Pareeis 

I.2.1 Alto Juruena Enawenê- 7.520,00 Comodoro 
1 ! nawê Brasnorte 

I.2.1 Alto Juruena Ríkbatsa Ríkbatsa 799.35 Brasnorte 
1 I.2.2 Baixo Juruena Escondido Rikbtsa 1 1.691,40 Cotriauacú 

1 
II!.1.1 Alto Paraguai Estação Rondon "' Pareci 36,20 Nova Marilândia 

Superior Diamantino 
ID.1.2 Alto Paraguai Médio Estivadinho Pareci 20,31 Tangará da Serra 1 
Ill.1.2 Alto Paraeuai Médio Fizueiras Pareci 100,00 Tangará da Serra 

I.2.1 Alto Juruena i Irantxe Irantxe 455)55 Campo N. Pareci 
I.2.4 Baixo Arinos Japuíra Rikbatsa 1.525,09 Juara 

l IIl.3.2 Rio Vermelho Jurudore Bororo 47,06 Poxoréo 
I.1.1 Alto Guanoré Juíninha Pareci 705.00 Pontes e Lacerda 
I.4.1 Alto Xingu Mal. Rondon X avante 985,00 Paranatinga 1 

1 IT.1.3 Baixo Rio Arazuaía Maraéwatset l Xavante 1.680,00 Santa Terezínha 
r · Mekragnoti, Peixoto de Azevedo 
i I.3.2 Baixo Teles Pires Mekrasnoti • 

Kaiapó Me Ngra, 
49.130,00 Altamira I P A Mrari e Kaiapó 

I.2.1 Alto Juruena Menkv Menky 470,94 Brasnorte 
II.2.1 Alto Rio das Mortes l Merurí * 1 Bororo 823,01 Barra do Garças 

General Carneiro 
1.1.1 Alto Guaporé 

1 
Nambikwara Nambikwara 10.119,61 Comodoro 

Pontes e Lacerda 
Il.2.1 Alto Rio das Mortes Parabubure X avante 2.244,47 Nova Xavanti.na 
m.1.2 Alto Parazuai Médio Pareci Pareci 5.635,86 Tanzará da Serra 
* A Reserva integra também outra Sub-bacia 
Fonte PNUDIPRODEAGRO, 199.5. 
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QUADR04.1 
RESERVAS li'\l'DlGENAS EXISTENTES NAS SUB-BACIAS 

! 
Reserva 

Sub-bacia Denominação Etnia Area Total Municípios 
1 11lm2) 

1 
1 Parque Nacional do 

Awetí, Juruna, São Félix do 
Kaiapô, Metuktire, Araguaia 

1 KelapaJo, Kamayurá, Kayabi, Sinop Kuilruru, Maxipu, Nahukwá 
I.4 .1 Alto Xingu Mehinaku, Suyá, Tapayuna, 2.642,00 Luciara 

Xingu * Trumai, Txicão, Paranatinga 
Weüra e Yawalapiti cenarana 

Guarantã do Norte 
I.3.2 Baixo Teles Pires Panará Panará 4.840,00 

Matuná 
I.1.1 Alto Guaporé Pirineus de Souza Nronbikwara 1 282.12 Vila B. S. Trindade 
IlI.5 do Pantanal Pirízara Bororo 107,40 Barão de Melg~o 

Il.2.1 Alto Rio das Mortes Pimentel Barbosa Xavante 3.289,66 Nova Xavantína 
III.1.2 Alto P~ai. Médio 1 FJo Fo1moso Pareci 197,49 Tan~ da Serra 

Arípuanã 
I.1.2 Extremo Noroeste do Roosevelt* Cinta Larga 2.308,26 Pimenta Bueno!P A 

Estado E1m. do Oeste!PA 
Xavante ~neral Carneiro 

II.2.1 Alto Rio das Mortes Sangradouro * 1.002,80 Poxoréo 
Bororo Novo São Joaquim 

III.2.2Méclio Cuiabá Santana Bakairi 357,41 Nobres 

II.1.3 Baixo Rio Araguaia São Domingos Karnjá 57,05 Luciara 
II.2.2 Baixo Rio das Mortes 1 São Marcos Xavantc 1.684,78 Borra do Gtv:ços 

I.1.1 Alto Guaporé Sararé Narnbikwara. 674,20 Pontes e Lacerda 
VilaB. S. Trindade 

1.2.1 alto Juruena Serra Morena Cinta Larga 1.478.36 Juína 
I.1.2 Extremo Noroeste do Sete de Setembro Surui 2.481.47 Aripuanã 

Estado 

1 
1 

Rondonópolis 
III.3.2 Tadarimana Bororo 97,85 

III.3.2 Rio Vermelho São José do Povo 
1 Santa Terezinha 

II .1.3 Bixo Rio Araguaia Tapirapé/Karajá Tapirapé/Karaj á 661.66 
Luciara 

III.2.2Médio Cuiabá Tereza Cristina Bororo 256,94 Santo A. Leverger 
Pareci 

1 Sapezal I.2.1 Alto Juruena Tirecatinga Namblkwara l.305,75 
Terena 
Pareci. Umutina 

III.1.1 Alto Paraguai Umutina Nambykwara. Kayahi 281,20 Berra do Bugres 
Superior Terena e lrantxe 

Senta Terezinha 
II.1.3 Baixo Rio Araguaia Urubu Branco * Tapirapé 1.570,00 Confresa 

Porto A. do Norte 
1.2.1 Alto Juruena Utiari Pareci 4.123,04 Campo N. pareci 

Sanezal 
I.1.1 Alto Guaporé V ale do Guaporé Nambíkwara 2.592.63 Comodoro 

Vila B. S. Trindade 
L 1.2 Extremo Noroeste do Zoró Zoró 3.526.00 Aripuanã 

Estado 
• A Reserva integra também outra Sub-bacia 
Fonte PNUD/PRODEAGRO, 1995. 
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QUi\.DR04.2 

INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS SUB-BACIAS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 

BACIA AMAZÔNICA (Fl-1/3) 

l Municípios Área Total (Kin2) Sub-bac:iaPrincipa! Sub-bacia Secundária 

Denominação (%)de Denominação {%)de 
Inclusão Inclusão 

112.2.Bm:o Rio <18S Mortes 37,5 
AGUA BOA 11.469,74 1.4.1. ALTO XINGU 49,9 

ll.Z, lAllO ruo das Mortes lZ,6 

ALTA FLORESTA 9.310,27 13.2.BAIXO 100,0 -o- -o- 
TELES PIRES * 

1 
APJACÁS 20.630,19 13.2.BAIXO 50,0 12.2.Baixo Jurueaa 50,0 

TELES PIRES 
11.2 FJCI'REMO NOROESTE DO 

ARJPUANÃ 62.859,26 E.:>'"'TADO/ARIPUANÃ • 100,0 -0- -0- 

BRASNORTE 16.041.2 O 12.1.ALTO JURUENA * 100,0 -o- -o- 

CP..MPO NOVO PARECIS 9.12.9,06 12.1.ALTO JUIUJENA 99.8 m.1.Z.Alto Paraaroai Médic 0,2 

CAMPOS DE JULIO 6.773,44 LZ.l,ALTOJURUENA" 100,0 -o- -o- 

14.2.Módio ~ 13,0 
CANARANA 10.870,.59 L4.1. ALTO XINGU 76,0 

ll.2.2.Baixo Rio das Morte 11,0 

CÃRLINDA 2.234,25 13.2.BAIXO 100,0 -0- -0- 
'!ELES PIRES* 

CASTANHEIRA 3.678,68 1 12.1.ALTO JURUENA • 98,0 1.1.2.Exlremo Noroeste 2,0 
do E&tado/ Aripuanll. - 

CLÁUDIA 6.918,08 1.4.2. MÉDIO XINGO 80,0 13.2.Baixo Teles Pires 20,0 

COLIDER 4.026,38 13.2.BAIXO 100,0 -o- -o- 
TELES PIRES " 

COMODORO lSl.234,45 r.i.í ALTO GUAPORÉ 1 :21,4 I.:2.1.Alto Juruena 78,6 

COTRIGUAÇU 8.938,39 12.2.BAIXO nm.UENA 53,0 1.1.2.Eldremo Noroeste 45,0 
do Estado/Arioua11ã 

ID.1.1.Alto Parquai Superior 8,0 
DIAMANTINO 7.980,29 I.2.3.ALTO ARINOS 80,0 

I.2.1.Alto Juruena 12,0 
* Indica a localização da SEDE em relação às Sub-bacias 
Fonte PNUD/PRODEAGRO, 1995. 
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QUADR04.2 

INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS SUB-BACIAS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 

BACIA AMAZÔNICA (Fl-2/3) 

1 Municípios Área Total (Km2) Sub-bacia Principal sub-b11cia Secundária 

Denomina.çao (%) de Incl1181 Denominaçso (%)de 
Inclusão 

GUARANTÃ DO NORTE 8.671,!)!) L3.2.BAIXO !)8,0 L4.2.Medio XU18U 2,0 
TELES PIRES 

ITAUBA 1 
6.215,35 13.2.BAIXO 1 98,0 14.2.Mêdio }CÜJ&n 2.0 

TELES PIRES 
13. 2.Baixo Teles Pires 25,0 

JUARA 22.610,10 12.4.BAIXO ARINOS 45,0 1. 2.1 Alto Juruena 20,0 
1. 2. 2.Baixo Juruena 10,0 

JU1NA 26.351,89 I.2.1.ALTOJURUENA 36,0 11.2.Extremo Noroeste 64,0 
do Ealado/ Aripuanã 
LZ.1.Alto Juruena 1:,,0 

JURUENA J.368,81 1 LZ,Z,BAIXO JURUENA "º·º L 1.2. &u-emo Noroem do Esu 
I Arivuenii 35,0 

LUCAS DO RIO VERDE 3.927,32 13,1.ALTO 70,0 12.3.Alto Arino 30,0 
TELES PIRES 

MARCFLÂNDIA 13.351,21 14.2. MÉDIO XINGU 80,0 13.2.Baixo Teles Pires 20,0 

MATIJPÁ 7.212,90 I.3.2.BAIXO 55,0 I.4.2.Médio Xingn 45,0 
TELES PIRES 

NOVA BANDEIRANTES 9.601,14 12,2.BAIXO JURUENA • 100,0 -0· ·O· 

NOVA CANAÃ DO NOR1 4.9S0,64 L3.Z.BAIXO 100,0 -o- ·O· 
TELES PIRES• 

NOVA GUARITA 1.113,95 13.2.BAIXO 100,0 -0- -0- 
TELES PIRES • 

12.1.Alto Juruena 40,0 
1 NOVAMARINGÁ 11.Sl0,33 12.3.ALTO A.RINOS so,o 
i I.2.4.Baixo Arinos 10 O 
! 
1 NOVA MONTE VERDE 4.898,11 I.3.2.BAIXO 90,0 L 2.2.Baixo Juruena 10,0 

TELES PIRES 

NOVAMUTIJM 13.002,69 12.3.ALTO ARINOS Sl,O 13.1.Alto Teles Piras 43,0 

NOVO HORIZONTE DO 896,S4 I.2.4.BAIXO A.RINOS * 100,0 ·O· ·O· 
ORTE 

PARANAITA 4.5a,1s 13.:2.BA.IXO 100,0 .o. .o. 
TELES PIRES • 

1 
14.1. ALTO XINGU 90,0 13.1.Alto Teles Pires 10,0 PARANATrnGA 

1 
41.281,24 

"' Indica a localização da SEDE em relação às Sub-bacias 
Fonte PNUD/PRODEAGRO, 1995. 
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QUADR04.2 

INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS SUB-BACIAS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 

BACIA AMAZÔNICA (Fl-3/3) 

Municípios Área Total (Km2) Sub-bacia Principal Sub-bacia SeC1111déria 

DenP!nÍDaçtlO (o/o) de DenominaçllD (%)de 
Inclusão lnclUBão 

PEIXOTO DE AZEVEDO 14.383,74 L3.2.BAIXO 20,0 U.2.Médio Xingu 80,0 
TELBSPIRES 

14.1.Alto Xin8u 10,0 
PLANALTO DA SERRA 2.423,44 13.1.ALTO 8M 

TELES PIRES IIL2.1.Alto Cuiabá 50 

PONTES E LACERDA 13.973,05 1 U. l ALTO GUAPORÉ 941 12.1.Alto Juruena 5,9 
1.2.3.Alto Arinos 35,0 

PORTO DOS GAÚCHOS Ht5,43 I.2.4.BAIXO AIUNOS 40,0 
13.1.AJto Teles Pires 25,0 

QUEU:NCIA 11.,1$,.,3 I.4.2. MÉDIO XINGU 8.'!,0 14.1.Alto Xingu 1:5,0 

SANTA CARMÉN S.094,45 14.2.MÉDIO XINGU * 100,0 -o- -o- 
1 

SÃOJOSÉDO 4.Sll,37 12.3.ALTO AlUNOS • 100,0 -0- -0- 
RIO CLARO 

SÃO JOSÉ DO XINGU 13.163.74 I.4.2. MÊDIO XINGU * 100 O -0- -0- 

SAPEZAL 13.692,88 12.1.ALTO JURUENA * 100,0 •O• •O• 

13.1..Alto Teles Pires 25,0 
SINOP 3.142,06 L3.2.BAIXO ''·º T.ELEBPIRES 1.4.2.Mlldl oXlngo 20,0 

1.4.1.Alto Xingu 3,0 
SORRIBO 9.666,SZ L3.1.ALTO 92,0 

TELES PIRES L4.:;?..Módio Xin.u s,o 

TABAPORÃ 8.499,25 12.4.B.AIXO ARThTOS 60,0 13.2.Baixo Teles Pires 40,0 

13.1.Alto Teles Pires so.o 
TAPURAH 11.5 90,19 I.2.3.ALTO ARINOS 45,0 

12.4.BaiJto hinos 5.0 

TERRA NOVA DO NORT 2.17.S,69 13.2.BAIXO 100,0 -0- -0- 
TEl.EB PIRES • 

14.1.Alto Xingu 38,0 
VERA 26.648,39 I.4.2. MÉDIO XlNGU ss.o 

I.3.1.Alto Teles Pires 7.0 1 

VILA B. S. TRINDADE 20.3S9.0S Ll.l ALTO GUAPORÉ • 98,7 12.1.Alto Jurucna 1,3 
* Indica a localização da SEDE em relação às Sub-bacias 
Fonte PNUD/PRODEAGRO, 1995 
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Municipio. Indústria AtMdade Licenc. Trat. de efluente Local de 
lancamento 

ÃguaBoa ·- Zittlan Frios abate e frigorificação 
de bovinos 

coop. agrop. mista de ind de laticínios 
Canarana ·- laticínios Vida ltda fab. prod, leite 

Alta Floresta Caiabi empresa agroindustrial 
ltda faz. Pontal 

Aoiacés Nada Consta 
Aripuanã Nada Consta 
Brasnorte Nada Consta 

Campo Novo Pareeis Nada Consta 
Campos de Julio Nada Consta 

Canarana Laticínios Canarana Ltda fab. prod. leite 
Carlinda Nada Consta 

Castanheira Nada Consta 
Claúdia Nada Consta 
Colider Coop. Agrop. Mista de Colider fab. prod. leite 

Ltda 

QU.ADR04.3 
Cadastro das Indústrias Potencialmente Poluidoras nas Bacias Hidrográficas 

Bacia Amazônica 

OBSERVAÇOES: 
• LP. => Licença Prévia 
• L.I. => Licença de Instalação 
• L.O.==> Licença de Operação 
Fonte FE1'v1A, 1994 

[ 

\ 
1 

L .. 

143 



_ f r r < < r < f r r r r r < r , , , < , e f f f , , ( , r e f < " , r , e f' e e r r r r e e 

Comodoro Nada Consta 
Cotríguaçu Nada Consta 
Diamantino Nada Consta 

Guarantã do Norte Nada Consta 
Itaúba Nada Consta 
Juara Laticínio Condor fab. prod, leite Não 

Frigorela ind. com. de carne abate e frigorificação L.I. L. Estabilização 
Ltda de bovinos 

Juína Nada Consta 
Juruena Nada Consta 

Lucas do Rio Verde Nada Consta 
Marcelândia Nada Consta 
Matupá Nada Consta ,_.. ·- Nova Bandeirantes Nada Consta 

·- 
Nova Canaã do Norte Nada Consta 

Nova Guarita Nada Consta 
Nova Marinza Nada Consta ·-- Nova Monte Verde Nada Consta -- 

QUADRO 4.3 
Cadastro das Indústrãas Potencialmente Poluidoras nas Bacias Hidrográficas 

Bacia Amazônica 

OBSERVAÇÕES: 
• L.P. => Licença Prévia 
• L.I. ::;::, Licença de Instalação 
• L.O.=> Licença de Operação 
Fonte FEivlA, 1994 
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Municipio. fudústria Atividade Licenc. Trat. de efluente Local de 
lançamento 

NovaMutum Nada Consta 
Novo Horizonte do N arte Nada Consta 

Paranaíta Nada Consta 
Paranatin~ Nada Consta 

Peixoto de Azevedo Nada Consta 
Planalto da Serra Nada Consta 
Pontes e Lacerda Laticínios Mineiro Ltda fab, prod, leite Não 

Trianenlo benificiamento de látex L.O. L. Estabilizacâo Côrr. Sem Nome -- 
P0110 dos Gaúchos Nada Consta 

Ouerência Nada Consta 
Santa Cármen Nada Consta -- 

QUADR04.3 
Cadastro das Indústrias Poteacíahnente Poluidoras nas Bacias ffidrogriracmi 

Bacia Amazônica 

OBSERVAÇÕES: 
• L.P. => Licença Prévia 
• L.I. => Licença de Instalação 
• L.O.=> Licença de Operação 
Fonte FElvfA, 1994 
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São José do Rio Claro BomZom beneficiamento de látex L.O. Irrisacão 
Pirelli benificiamento de látex L.O. Infiltracão 

Destilaria libra destilaria de álcool L.O lnip;ação 
São José do Xinzu Nada Consta 

Sapezal Nada Consta 
Sinop Refrigerantes Mato Grosso fab.e eng. de L.l 

Ltda refrizerantes 
Sinop AS!:oquímica s/ a destilação de álcool Paralizada 

Sofrut Ind. de Bebidas Ltda feb. e eng. de Não 
refrigerantes -- 1--- 

Sorriso Frigorífico Frigose Ltda abate de animais e L.P. L. Estabilização Córr. Sem Nome 
preparação de conservas 

Tabaporã Nada Consta 
Tapurah Nada consta 

Terra Nova do Norte Nada Co11Sta 
Vera Nada Consta 

Vila Bela da Santíssima Laticínio Guaporé queijaria L.I. F. Biológico RioGuaporé 
Trindade 

QUADR04.3 
Cadastro das Indústrias Potencialmente Pohsidoras nas Bacias Hídrográfteas 

Bacia Amazônica 

OBSERVAÇOES: 
• L.P. => Licença Prévia 
• L.I. => Licença de Instalação 
• L.O.=> Licença de Operação 
Fonte FEMA, 1994 
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Esse processo absorve em parte o excedente da mão de obra, enquanto que a 
maioria de trabalhadores passa a se estabelecer nas periferias de núcleos urbanos ainda não 
consolidados ou se integra em outras atividades econômicas, como o garimpo. 

Na Sub-bacia do Alto Guaporé, esse fenômeno foi responsável pelas elevadas taxas 
de crescimento observadas em Pontes e Lacerda na década de 80, que apontou inclusive o 
retomo a um novo ciclo de mineração, incentivado pelo aumento da cotação do ouro no 
mercado ínternacional. 

Atualmente, a Sub-bacia comporta quatro padrões básicos de ocupação: o principal 
deles está voltado à pecuária extensiva, que predomina na região de baixa declividade, 
principalmente ao longo do vale do Guaporé. 

Um outro padrão é definido pela agricultura diversificada de subsistência, 
complementada com atividades pecuárias de pequenos rebanhos, encontrada dispersa por 
todo o vale, sobretudo nas áreas de assentamento que consolidou as ocupações espontâneas 
ocorridas nas décadas de 70 e 80. 

O terceiro padrão está relacionado à atividade mineradora, caracterizada pela 
itinerância e hoje concentrada próxima à cidade de Pontes e Lacerda, bem como no 
Município de de Vila Bela] no FJo Galera e entorno da reserva indígena de Sararé. 

O quarto padrão pode ser observado nas áreas indígenas, cujos povos vem sofrendo 
conflitos de naturezas distintas, como invasão do seu espaço por mineradoras, posseiros e 
grileiros. Além da perda de áreas, a relação econômica estabelecida com as madeireiras faz 
hoje das reservas a principal fonte de extrativismo vegetal na área do Alto Guaporé, sendo 
que a indústria extrativa contribui com o maior percentual de arrecadação do ICMS nos três 
Municípios, 

Como decorrência dessas atividades, a Sub-bacia passou a sofrer impactos de 
naturezas distintas sobre os recursos lúdricos: um deles está associado à exploração 
garímpeíra, com reflexos imediatos na estrutura da rede de drenagem natural, transporte de 
sedimentos pelos rios, aumento da turbidez das águas e contaminação pelo mercúrio; outro 
impacto de grande relevância está vinculado à remoção da cobertura vegetal natural, inclusive 
das margens dos rios, e à aplicação de agrotóxicos visando sobretudo o controle de ervas 
daninhas nas pastagens. 

Através de consulta realizada em algumas "casas de lavoura" em Pontes e Lacerda 
( dezembro/94) nota-se que Tordon é o herbicida mais utilizado pelos grandes fazendeiros, 
seguido de Gramaxone. O Tordon, ou 2,4D, é um poderoso agente desfolhante que atua de 
forma sísrêmíca, cuja aplicação é precedida de diluição em água, obedecendo em geral a 
proporção de 1:100. Posteriormente, aplica-se em média entre 6 e 7 litros por alqueire na 
pastagem, visando o controle da erva "assa-peixe", que compete com o capim "braquiarão". 
Depois da formação do pasto, utiliza-se também o herbicida sistémico Garlon, para evitar o 
crescimento do babaçu. 

Os meses de aplicação mais intensiva são dezembro a março, coincidente com o 
período de chuvas, o que favorece o transporte do veneno para córregos e rios. 

Os pequenos agricultores usam com mais freqüência os inseticidas F olidol, T amarão 
e Aldrim nas culturas de feijão, arroz, milho e algodão, sobretudo durante o mês de março. 
Na lavoura de café também é comum o emprego dos herbicidas Bramoxil e Bramoxone, 
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Embora haja variações qualitativas e quantitativas no emprego de agrotóxicos, essa 
consulta serve como base para uma pesquisa mais detalhada, visando a identificação dos 
compostos normalmente aplicados em áreas de pastagem, servindo como orientação nos 
eventuais episódios de mortandade de peixes nessas regiões. Até o momento, não se sabe 
exatamente quais os efeitos de toxicidade que tais produtos exercem sobre o ecossistema 
aquático e a saúde humana. Porém, deve-se evitar a manipulação direta do agrotóxico, sem 
proteção de luvas e máscaras, sendo importante orientar os agricultores quanto ao correto 
descarte das embalagens. 

Considerando os três Municípios da Sub-bacia do Alto Guaporé, Pontes e Lacerda 
toma-se estratégico em termos de gestão de recursos hídricos, pois ocupa a posição mais a 
montante do Rio Guaporé de forma que as ações desenvolvidas no seu espaço terão reflexos 
a jusante, principalmente em Vila Bela e, em menor grau, em Comodoro. Além desse 
aspecto, o Município ocupa terras de alta fragilidade potencial nas nascentes e contém 
importantes reservas de ouro; abrange cerca de 70% da população da Sub-bacia, com 34.600 
habitantes e elevada taxa de urbanização (63%) concentrada às margens do Rio Guaporé. 
Atualmente, esse Município constitui o polo das atividades econômicas da. Sub-bacia, estando 
sujeito, portanto, à forte pressão antrópica. 

Desmembrado de Vila Bela desde 1976, o povoado de Pontes e Lacerda ongmou 
se em função da BR-364~ atraindo muitos colonizadores mineiros e paranaenses; porém, o 
que mais contribuiu para o desenvolvimento da região foi a descoberta de ouro, que afetou 
com maior intensidade os córregos Goma e da Onça, nas imediações da cidade. 

O Rio Sararé, frequentemente explorado pelos garimpeiros, foi palco de uma série 
de conflitos com os índios Nambikawaras que habitam os 674,20 Km2 da reserva contida 
entre esse rio e o córrego Água Suja. 

De modo geral, no Estado de Mato Grosso, as águas que passam nas reservas 
indígenas são utilizadas para múltiplas finalidades, principalmente abastecimento e pesca. Em 
algumas aldeias, é feito o represamento de nascentes, com uso de roda d' água e distribuição 
nas moradias, porém, na maioria dos povoados, o abastecimento ocorre diretamente a partir 
dos córregos, com uso de utensílios domésticos. 

O destino dos dejetos se dá geralmente no entorno dos pátios, sendo posteriormente 
enterrados. As doenças de veiculação hídrica mais comuns são as verminoses e disenterias, já 
sendo constadados episódios de febre tifóide em várias regiões. Mesmo em áreas onde as 
captações são protegidas pela mata, o hábito dos índios se banharem em represamentos ou 
mesmo defecarem nas proximidades é que propicia a proliferação de doenças. 

Especificamente na Sub-bacia do Alto Guaporé nota-se o interesse dos índios pela 
implantação de tanques de piscicultura com o objetivo de aumentar a disponibilidade de 
alimentos, 

Atualmente, a Al-Sararé reúne cerca de 78 pessoas, distribuídas nas aldeias do 
Campo e Sararé. Na aldeia do Campo, a captação é feita na nascente de um igarapé, afluente 
do rio Sararé, cujas águas são de boa qualidade. No local, existe represamento e roda d'água, 
ocorrendo distribuição nas moradias. 

Na outra aldeia, a captação é feita diretamente no Rio Sararé, As águas apresentam 
problemas de turbidez o ano todo, devido a uma área de garimpo abandonada em suas 
cabeceiras, atualmente em processo de erosão. Uma das aítematívas nesse caso seria a 
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captação em nascentes situadas a aproximadamente 2, 5 Km de distância da aldeia, cuja 
distribuição poderia ser feita por gravidade. 

Além da interferência de garimpes, já foram registrados casos de mortandade de 
peixes no Rio Sararé, devido à disposição inadequada de embalagens de herbicidas nas 
fazendas que banham as cabeceiras desse curso d'água 

Além do Rio Guaporé, o território de Pontes e Lacerda inclui outras nascentes de 
grande importância, t.anto na margem direita, caso dos rios Sararé, Pindaituba e Branco, bem 
como da margem esquerda, destacando-se os tios Alegre, Cágado e Barbado, este último 
fazendo limite ao sul com Vila Bela. A zona limítrofe na porção leste com os Municípios de 
Jaurú e Porto Esperidião coincide com o divisor de águas das bacias Amazônica e Alto 
Paraguai na Serra dos Pareeis. A região norte de Pontes e Lacerda, que abriga a área 
indígena de Juininha, é banhada pelas nascentes do Rio Juruena, fazendo parte da Sub-bacia 
I.2.1. Alto Juruena. Assim, com excessão da AI. Juíninha, cuja área é de 705 Km2, toda a 
atividade econômica do Município ocorre na Sub-bacia do Alto Guaporé (1.1.1 ). 

Hoje, a economia de Pontes e Lacerda está voltada à indústria extrativista vegetal, 
seguida pelo comércio e indústria. Na agricultura, desenvolvida em pequena escala, são 
cultivados o milho, arroz, algodão, feijão e banana. A pecuária vem ocupando uma 
importância cada vez mais destacada na economia regional. 

O Município de Vila Bela, com sede situada à margem direita do Guaporé, engloba 
a faixa de terra mais extensa ao longo desse rio dentro do Estado de Mato Grosso, onde 
predominam terras de média e alta fragilidade potencial, contendo também depósitos 
auriferos. O Município é drenado ainda por vários afluentes, sendo que a minoria tem suas 
nascentes em Vila Bela, como o Rio Novo. Aproximadamente 8% do seu território é 
formado por terras indígenas (A.I. Vale do Guaporé, Al.Pequizal, A.I. Taihantesu e parte da 
A.I.Sararé) e apenas uma pequena faixa situada ao norte é drenada pelas nascentes do Rio 
Juína (Sub-bacia I.2.1.Alto Jumena).A população de Vila Bela, com cerca de 13.700 
habitantes, concentra o maior contingente na zona rural, em tomo de 9.600 pessoas (IBGE, 
1991). 

A indústria extrativista vegetal apresenta-se como principal atividade econômica do 
Município, seguida pela indústria, comércio e pecuária, Em 1989, a agricultura era pouco 
representativa cm termos econômicos, destacando-se as culturas do milho, arroz, feijão, 
banana, pela ordem. Apesar do alto potencial agrícola de Vila Bela, essa atividade 
caracteriza-se por ser itinerante, sucedendo a formação de pastagens. 

Comodoro, por sua vez, contém cerca de 20% do território na região mais a jusante 
dessa Sub-bacia, onde está situada a sede municipal, o Distrito de Nova Alvorada, além de 
parte da AI-Vale do Guaporé e A.1.-Lagoa dos Brincos. O restante da área, 
predominantemente ocupada por terras indígenas, é banhada pela Sub-bacia I.2.1. Alto 
Juruena, onde se desenvolve o plantio de soja numa faixa que se inicia nas nascentes dos rios 
Juína e Juruena. Atualmente, o grupo Nambikawara, contido na faixa. englobando a AI-Vale 
do Guaporé (2.425,93 Km2), AI-Lagoa dos Brincos (16,59 Km2), Al-Pequizal (103,11 
Km2) e Al-Taihantesu (47.0 Krn2), reúne uma população próxima a 450 pessoas, 
distribuídas em várias aldeias, cujos usos principais das águas estão relacionados a seguir: 
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- PI Wasusu: compreende 2 aldeias, cuja captação é feita em riacho com águas de 
boa qualidade. Esse Posto Indígena inclui a AI Taihantesu, que representa a 
morada dos espíritos para o grupo W asusu, O local, banhado pelas nascentes do 
Rio Novo, apresenta sítios de alto interesse arqueológico, incluindo cavernas. que 
merecem ser preservadas, tendo inclusive iniciados estudos com esse propósito 
na área. 

- PI Alantesu (inclui o povo da AI Pequizal): as 2 aldeias situadas na região do vale 
captam águas em córrego afluente do Rio Galera, cujas nascentes estão situadas 
em fazenda para criação de gado, responsável pelo aumento de turbidez das 
águas, antes cristalinas. No posto, há um poço (cisterna) usado como 
complementação no abastecimento. 

- PI Anunsu: a única aldeia local é abastecida pelo Córrego Quatro Pontes, 
afluente do Córrego Piolho ( ou Vermelho). 

- PI Mansirisu: contém 2 aldeias, uma das quais se abastece diretamente em um 
córrego, enquanto que a outra represa uma das nascentes. Há também um poço 
( cisterna) para uso opcionai. 

- PI Negarotê (inclui AI Lagoa dos Brincos): a captação é feita em nascente bem 
preservada. No local existe uma roda d' água, havendo também caixa para 
reservação, além de distribuição nas moradias. A Lagoa dos Brincos tem essa 
denominação devido à proliferação de um molusco bivalve, muito utilizado corno 
ornamento pelos índios. Porém, em função do desmatamento e da pastagem nas 
imediações, a população de moluscos tem diminuído constantemente, de forma 
que é do interesse dos povos dessa área fazer o repovoamento de bivalves na 
lagoa. 

PI Mamaindê: compreende 2 aldeias- uma utiliza roda d'água e outra capta 
diretamente de um córrego, não sendo constatados problemas até o momento. 

Apesar de Comodoro receber a contribuição do Rio Guaporé proveniente de Pontes 
e Lacerda e Vila Bela, a cidade de Comodoro, onde reside aproximadamente metade da 
população, computada pelo IBGE em 1991, em tomo de 5.200 habitantes, localiza-se nas 
nascentes do Rio Margarida, não estando portanto sujeita às ações antrópicas dos Municípios 
localizados a montante. 

A principal atividade econômica do Município, em 1990, era o extrativismo vegetal 
vindo a seguir os setores de comércio e agricultura. A safra 93/94 mostra que os principais 
cultivos do Município em ordem de importância eram: soja, arroz e milho; a pecuária de 
corte é extensiva, enquanto que a suinocultura e avicultura estão voltadas para a subsístência 
praticadas sem nenhuma tecnologia. Esses dados, obtidos a partir da E:MP AER (Estudo da 
Realidade Rural), incluem o Município de Campos de Júlio, cujo sistema de produção é 
baseado no cultivo da soja, concentrando essa atividade na Sub-bacia do Alto JU111ena 
(I.2.1). 

,_.. 

- 
Do ponto de vista de polarização regional, Comodoro é economicamente ligada à 

cidade mais próxima ao norte, Vilhena, no Estado de Rondônia, cujo acesso se faz pela BR- 
174, estando mais distante de Pontes e Lacerda, à qual é ligada pela mesma rodovia. A 
conecção com Vila Bela toma-se ainda mais dificultada, pois seu acesso passa antes por 
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Pontes e Lacerda e: posteriormente, pela :MT-246, com 72F..m de extensão praticamente sem 
asfalto. Essa via. que se liga à l\tIT-199 em Vila Bela, tem trajeto paralelo ao Rio Guaporé, 
pela margem direita. Além da MT-199, que serve a margem esquerda do Rio Guaporé, a 
Sub-bacia conta ainda com a MT-265 e MT-473 atendendo a porção sul de Vila Bela e 
Pontes e Lacerda. A BR-364 tem seu traçado acompanhando basicamente o divisor da Sub 
bacia do Alto Guaporé, unindo-se à BR-17 4 na altura de Comodoro. 

O sistema viário implantado na Sub-bacia sofre uma pressão intensa de tráfego com 
carga pesada, de forma que os rios podem consistir numa alternativa viável de transporte. 
Atualmente: encontra-se cm pauta um projeto para escoamento da safra de grãos do Estado 
de Mato Grosso pelo Atlântico, através de transporte intermodal na região amazônica. que 
prevê a conexão da BR-17 4 à hidrovia Madeira - Amazonas em Porto Velho. Apesar do Rio 
Guaporé não estar contemplado especificamente nesse projeto, sua integração ao sistema de 
transporte regional não deve ser descartada. 

Hoje, está prevista nesse rio a construção de três usinas hidrelétricas (UHE's 
Guaporé I, II e Ill), no Município de Pontes e Lacerda, com potência total de 50 Mw. No 
Rio Margarida, em Comodoro, também está planejada a implantação de três PCHs, cada 
uma delas produzindo 1,0 Mw. Os únicos aproveitamentos em operação na Sub-bacia são a 
PCH Colibri, de 0,15 Mw, situada na divisa entre Vila Bela e Comodoro, atendendo esse 
último Município através da empresa particular Hidrecon; e a PCH Comodoro, com potência 
de 0,5 Mw, implantada no Rio da Prata, afluente da margem direita do Rio Margarida. Em 
Vila Bela, a energia elétrica é fornecida por termelétrica, enquanto que Pontes e Lacerda é 
suprida por sistema interligado e isolado (termelétríca). Atualmente, o potencial energético 
implantado na Sub-bacia é insuficiente para atender à demanda da região, havendo quedas 
constantes no sistema. 

O Rio Guaporé também é utilizado para abastecimento dos núcleos urbanos de 
Pontes e Lacerda e Vila Bela, sendo que em Comodoro a captação está situada no córrego 
Piovesan, além de S poços, cujo sistema é de responsabilidade da SANEMAT, que trata as 
águas por simples desinfecção. O abastecimento é complementado por 1 poços em Pontes e 
Lacerda e 9 poços em Vila Bela. 

Na época de chuvas, a população de Pontes e Lacerda normalmente observa 
aumento de turbidez da água tratada, coincidindo com os registros mais constantes de 
diarréia. A Secretaria da Saúde Municipal também aponta ocorrências mais freqüentes de 
amebiase e giardíase no período de chuvas. Cabe lembrar que a turbidez elevada das águas 
brutas destinadas ao abastecimento dificultam os processos normais de desinfecção. Nos 
últimos dois anos, verificou-se uma queda substancial na notificação de malária na região, 
cujo ápice ocorreu durante a fase de intenso desmatamento da área. 

Nenhum dos Municípios do Alto Guaporé possui sistema de coleta e tratamento de 
esgotos ou disposição adequada de lixo. Porém, Vila Bela apresenta uma situação mais 
critica, pois o lençol freático é pouco profundo, não permitindo o funcionamento adequado 
das fossa sépticas. 

Quanto às indústrias potencialmente poluidoras, o cadastro da FE!vfA (1994) aponta 
um laticínio em Vila Bela dotado de tratamento, localizado o montante do ponto de captação 
de água da SANElv1A.T; outro em Pontes e Lacerda, que joga seus efluentes "in natura" no 
Rio Guaporé, além de uma indústria, neste Município, especializada em beneficiamento de 
látex que utiliza processo biológico para tratar seus resíduos. 
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Atualmente, está sendo implantado em Pontes e Lacerda o frigorífico "V ale do 
Guaporé", cujo sistema de tratamento, baseado em lagoas de oxidação, está situado muito 
próximo às margens do Rio Guaporé, correndo o risco de extravasar em épocas de cheia. 
Cabe salientar que tanto o frígorífíco como o laticínio de Pontes e Lacerda estão situados nas 
imediações do trecho utilizado como balneário, o que deve ser evitado em função do mau 
cheiro e do lançamento de efluentes no corpo d'água, 

A Sub-bacia do Alto Guaporé apresenta um potencial turístico importante 
representado pelo seu patrimônio histórico, hoje em estado crítico de conservação, além de 
praias situadas no Rio Guaporé próximo a núcleos urbanos e cachoeiras na zona serrana. 
Entre essas destaca-se a "Cachoeira dos Namorados" em Vila Bela, à margem esquerda do 
Guaporé, muito freqüentada por campistas da região. Assim que for concluída a ponte sobre 
o Rio Guaporé nessa cidade, o acesso ao local será bastante facilitado, pois atualmente o 
cruzamento é feito por meio de balsas. Outro ponto que pode ser explorado turisticamente é 
a navegabilidade do Rio Guaporé, podendo alcançar inclusive o Estado de Rondônia. 

{ 1.2. EXTREiv:!O NOROESTE DO ESTADO/ ARIPUANÃ 

Essa Sub-bacia, com 79.435,61 Km2, está situada no extremo noroeste do Estado, 
abrangendo totalmente o Município de Arinuanã e cerca de 50% de Juruena. Fazem parte 
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ainda da sua área de drenagem 45% do território de Cotriguaçu, pertencente ao Baixo 
Juruena (I.2.2.), além de Juína (64%) e Castanheira (2%), ambos integrantes do Alto 
Juruena (!. 2.1 ). 

A dinâmica sócio-ambiental relacionada aos recursos hídricos no noroeste do Mato 
Grosso está estruturada fundamentalmente na questão indígena, devido à concentração de 
reservas existentes nesse espaço que corresponde a cerca de 50% da Sub-bacia I.1.2. Vários 
rios importantes que drenam a região, ao contrário do que ocorre no restante de Mato 
Grosso, têm suas nescentes fora do Estado, em Rondônia, situadas [ustamente em territórios - - . 
indígenas, de forma que a preservação desses cursos d'ãgua depende da manutenção das 
reservas, cuja jurisdição é federal. Nesse contexto, destaca-se o grande Parque Aripuanã, 
também denominado Parque Ari, que identifica o conjunto de seis áreas limítrofes ao Estado 
de Rondônia, formado pela etnia Cinta Larga do Tronco Tupi: Área Indígena 7 de Setembro, 
AI - Serra Morena, AI - Aripuanã, AI - Roosevelt, AI - Zoró e PI Aripuanã. Integram ainda a 
Sub-bacia I.1.2 a Área Indígena Arara do Rio Branco, a AI - Escondido e uma pequena 
porção da Estação Ecológica IQUE. 

Por ser uma região afastada, de difícil acesso, os povos indígenas locais 
permaneceram praticamente isolados até a década de setenta, quando os programas 
governamentais estimularam a ocupação das zonas fronteiriças de Mato Grosso e Rondônia. 

O contato com os pioneiros trouxe como conseqüência diversas doenças para os 
índios, princípalmente a malária que reduziu parte da população, além de ter gerado um 
desequilíbrio sócio-econômico através do aumento da dependência de bens materiais, 
levando os grupos a lançar mão do artificio ilícito da venda de madeira e ouro. Tais impactos 
têm causado lli"Wl agressão direta aos recursos hídricos, além de induzir os indígenas a 
perderem sua referência tradicional em relação à natureza, que era estratégico para sua 
sobrevivência, mantendo os rios e florestas. 
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A situação do Grande Parque Aripuanã está diagnosticada detalhadamente no 
relatório elaborado por Hargreaves (PRODEAGRO, 1993), intitulado "Levantamento Sócio 
Ambiental do Grande Parque Aripuanã". Os pontos mais relevantes do trabalho, envolvendo 
a questão de recursos hídricos, estão resumidos a seguir: 

AI - Sete de Setembro: situada no alto curso do Rio Branco, dispõe de 
2.487,47 Km2 de área demarcada nos Municípios de Pimenta Bueno/Cocoal 
(RO) e Aripuanã em Mato Grosso, onde vivem aproximadamente 600 pessoas, 
jurisdírecionadas pela ADR - Ji Paraná/RO. O povo Suruí é bem servido por 
infra-estrutura sanitária, incluindo um sistema de poços de água potável e fossas 
sanitárias em todas as aldeias, além das famílias utilizarem filtros d'água, Tais 
medidas melhoram sensivelmente a qualidade de vida da população local, 
reduzindo os problemas de diarréias e verminoses, Segundo Hargreaves, os 
habitantes do sul da reserva, em Rondônia, quase não aproveitam o potencial 
pesqueiro do Rio Branco e tampouco dedicam-se à caça. 

A exploração madeireira está concentrada nas partes norte e sul do território sendo 
que o auge ocorreu entre 1988/90, estimando-se, no período, a retirada de 20.000 m3 de 
toras ao ano. As áreas mais recentes de desmatamento estão situadas no limite esquerdo da 
AI-Sete de Setembro, na divisa entre Mato Grosso e Rondônia (Mapa Síntese do 
Desmatamento do Estado de Mato Grosso 92i93 - FEwfA/PRODEAGRO). 

AI - Zoró: faz parte da ADR - Ji Paraná, na qual foi homologada. urna área de 3.526 
Km2 no Município de Aripuanã, abrangendo 280 pessoas aproximadamente. O território 
Zoró é bem servido de água; além do Rio Branco, é delimitado pelo Rio 14 de Abril que 
serve como divisa entre AI - Zoró e AI - Roosevelt. A aldeia, onde vive a metade da 
população, situa-se nas cabeceiras do Rio Canaã, afluente da margem direita do Rio Branco, 
cujas águas são utilizadas para consumo. Há também alguns poços que são ativados nos 
períodos de seca, quando é maior o fluxo de pessoas ao local. 

O restante da população habita o entorno da Barreira Zoró, que divide os estados de 
Mato Grosso e Rondônia, tendo sido criada para evitar a entrada de invasores na reserva, 
representados hoje basicamente pelos exploradores de madeira. No início dessa década, a 
economia madeireira entrou com ímpeto tão forte nesse território, que desestruturou o modo 
de vida típico do povo Zoró, principalmente daqueles que se transferiram para a região da 
barreira, onde as condições de moradia são precárias, com trânsito constante de caminhões, 
facilitando a transmissão de doenças contagiosas. 

As condições sanitárias do igarapé que drena essa área, segundo o relato constante 
desse documento, são insatisfatórias, devido à contaminação com fezes humanas e de porcos, 
sendo que em 1992 foram registrados episódios de diarréia na maior parte das pessoas dessa 
área. O Fio 14 de Abril encontra-se até o momento limpo e piscoso, embora estejam 
tentando implantar um garimpo de cassiterita. Já houve tentativas de exploração de garimpo 
de ouro na reserva em 87/88, posteriormente desativados por não serem vantajosos. A AI - 
Zoró possui um território totalmente cruzado por estradas e picadas dirigidas à exploração 
madeireira, apresentado várias manchas desmatadas, sobretudo na drenagem do Rio Canaã. 

AI - Roosevelt: pertence à ADR CacoaJ/RO. Comporta cerca de 300 habitantes 
em 2.30826 Krn2 de área demarcada, sendo a maior parte no Estado de 
Rondônia e o restante no Município de Aripuanã em Mato Grosso. Situa-se entre 
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os rios Roosevelt e 14 de Abril que ainda possuem águas limpas na reserva. A 
exploração da madeira é a principal atividade econômica. estimando-se entre 
1988/93 a retirada de 125.00om3 de toras. 

- PI Aripuanã: no local habitam aproximadamente 200 pessoas da população Cinta 
Larga numa área demarcada de 16.143,66 Krn2 e jurisdirecionada à .IDR - 
Cacoal/RO. Em Mato Grosso, o parque está totalmente inserido no Município de 
Juína, 

A reserva abrange a margem direita do Rio Tenente Marques, toda a área de: 
drenagem do Rio Eugênia, além das cabeceiras da margem esquerda do Rio Aripuanã. O Rio 
Tenente Marques serve como captação para o posto indígena e a sede, enquanto que a 
Aldeia Capoeira utiliza um afluente do Rio Eugênia para abastecimento. Em todas as aldeias 
o suprimento de água é feito mediante o uso de vasilhames, sendo que a disposição de 
dejetos ocorre nas imediações das habitações. A exploração madeireira é a principal fonte de 
rendimentos, estimando-se q_ue tenham sido retirados cerca de 100.000 m3 de mogno no 
período de 1988/93. 

De acordo com Hargreaves (op. cít.), houve muitas iniciativas, pesquisas e 
explorações de minérios na área do Parque, sendo constatados garimpos nos rios Eugênia e 
Tenente Marques, O Rio Arípuanã, no trecho a jusante do Rio 21 (Município de Juína), 
também está comprometido com a poluição provocada pelos garimpos'de ouro e diamante. O 
nível de turbidez e contaminação é tão elevado nesse trecho que os índios preferem pescar no 
Rio Juruena. 

Outro problema resultante dos garimpos nas cabeceiras do Rio 21 é o teor de 
sólidos que está sendo transportado em direção à PCH - Juína, no Rio Aripuanã, 
acumulando-se no reservatório, A usina hidrelétrica, com potencial de 5,4 1\1\V, já causou 
uma série de polêmicas na época de sua construção (1986) por inundar 193 ha do PI 
Aripuanã, 
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O maior impacto na ocasião foi decorrente do canteiro de obras que criou acessos 
através de estradas e pontes à margem esquerda do Aripuanã de forma que os garimpeiros e 
madeireiras alcançaram o interior do Parque, iniciando um processo de cooptação dos índios 
para atividade extrativista na reserva, com todas as conseqüências já mencionadas 
anteriormente, Embora tenha induzido uma série de conflitos na região) a implantação dessa 
hidrelétrica ocorreu sem que houvesse a elaboração dos estudos de impacto ambiental para 
seu licenciamento, pois a Resolução CONALVCA determina que apenas empreendimentos 
superiores a 1 O Mw sejam submetidos ao EIAIRilvLA. 

- AI Q Serra Morena: pertence à ADR - Juína, totalizando 1.478,36 Km2 de área 
situada à margem direita do Rio Aripuanã no Município de Juína, A reserva 
possui 2 postos indígenas e 4 aldeias, onde habitam cerca de 160 pessoas do 
povo Cinta Larga. Esse território é bastante critico em termos de poluição, pois 
além das águas contaminadas do Rio Aripuanã, possui vários cursos d'água cujas 
cabeceiras estão situadas fora da reserva. Entre esses destaca-se o Rio Presidente 
Médice, no qual os garimpos em atividade nas nascentes interferem na pesca e na 
água para consumo, motivo pelo qual os índios estão requerendo a abertura de 
poços. Nas décadas de 60/70, a AI - Serra Morena foi o primeiro local no norte 
do Estado com a exploração de diamante e ouro, tomando-se o centro das 
atividades econômicas à época. Ainda hoje, a reserva é marcada por altíssimos 
índices de morbidade e mortalidade diretamente ligados ao garimpo. 

Além da exploração mineral, entre 1988 e 1993 a área sofreu um intenso processo 
de extração de madeiras nobres, em tomo de 50.000 m3 de toras, sendo que hoje o potencial 
madeireiro encontra-se bastante reduzido. 

- AI - Aripuanã: possui 7.506,49 Km2 de área demarcada nos Municípios de 
Aripuanã e Juína, contendo 8 aldeias onde vivem cerca de 100 índios do povo 
Cinta Larga. O território a oeste é delimitado pelo Rio Guariba, afluente da 
margem esquerda do Roosevelt, e a leste pelo Rio Branco, contribuinte da 
margem esquerda do Rio Arípuanã. O Igarapé Rio Preto, onde se situa o posto 
indígena de mesmo nome, foi o mais atingido pelo garimpo, cujo auge ocorreu 
cm 1989. Atualmente, existe no local grande quantidade de grotas abandonadas, 
que propiciam a formação de focos de malária. 

A reserva Arara do Rio Branco é contígua à AI - Aripuanã ao norte e delimitada a 
leste pelo Rio Aripuanã, Essa reserva, com 1.220 Km2 de área demarcada, onde habitam em 
tomo de 150 pessoas do povo Arara, não faz parte do Grande Parque Ari, mas como ocorre 
cm muitas divisas territoriais indígenas, os cursos d'água em geral têm suas nascentes fora dos 
limites, estando portanto sujeitos à pressão antrópica de várias naturezas. Quanto à EE IQUE 
e AI - Escondido, que contém pequena porção dos seus territórios no Alto Aripuanã, serão 
mencionadas na análise das Sub-bacias Alto e Baixo Juruena, respectivamente. 

Dos principais rios que drenam a Sub-bacia I.1.2, o Arípuanã é o que sofre maior 
impacto por estar próximo das vias de acesso, representadas pela MT-319 que liga Vilhena a 
Juína, Esta, por sua vez, encontra-se conectada a Juruena através da :r..1:T-170, seguindo até 
Aripuanã pela l\,íT-208. A malha viária regional ainda é deficiente e precária, principalmente 
nas épocas de chuva. Há também inúmeros pontos de garimpo no médio curso do rio 
Madeirinha, afluente da margem esquerda do rio Roosevelt. 
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O Município de Aripuanã, emancipado em 1943, é o maior do Estado em extensão, 
compreendendo 62.859,26 Km2 onde vivem cerca de 13.600 habitantes, o que resulta na 
menor densidade demográfica de Mato Grosso, pouco superior a 0,2 ha.b/Km2. 

O núcleo urbano de Aripuanã que, segundo os dados do IBGE (1991)) agregava 
67,2% da população total do Município, está localizado na margem direita deste rio, 
sofrendo as conseqüências da deterioração promovida pelos garimpes nas cabeceiras. No 
setor de saneamento, o abastecimento d'égua é feito pela SANEMAT, com captação no 
Córrego Canuto, 

A cidade não tem rede de esgoto e o lixo coletado pela prefeitura é depositado a céu 
aberto. O Rio Aripuanã é aproveitado para a geração de energia elétrica, através da PCH 
Aripuanã de 0,8 MW, situada em cachoeira de paisagem belíssima. 

A maior parte dessa energia é consumida pelas serrarias da região. O Município tem 
como principal atividade econômica o extrativismo vegetal, com beneficiamento primário. De 
acordo com os dados da Federação da Indústria de M.ato Grosso, em 1992, 92% dos 
estabelecimentos industriais eram madeireiras, Parte da madeira é processada locahnente e o 
restante é escoado em toras para ser beneficiado no Estado de Rondônia. o comércio é a 
segunda atividade em nível de importância, seguida pela pecuária extensiva. As áreas de 
pastagem e lavoura são pouco expressivas, caracterizando-se pelo cultivo de subsistência, 
com destaque para arroz, milho, banana e feijão. 

O mapeamento de zonas agroecológicas elaborado pela SEPLAN no Estado de 
Mato Grosso(l991) aponta para o território municipal a seguinte distribuição: 

Zona 3 (agroflorestas e agricultura diversificada/ florestas)= 28% 
Zona 6 (manejo ambiental para conservaçãoj= 27% 
Zona i (área indígena) = 25% 
Zona 5 (manejo florestal sustentadoj= 16% 
Zona 2 (agricultura diversificada/florestas/alta e média fertilidade)= 4% 

O Município de Juruena, criado em 198& através de projeto de colonização, deu 
origem a Cotriguaçu no ano de 1991, ficando com o seu território reduzido a cerca de 30% 
do original. Hoje, sua área é de 3.368,81, dividida na Sub-bacia do Aripuanã (50%), onde 
estão as reservas indígenas PI Aripuanã e AI Serra Morena, além do Alto Juruena {15%) e 
Baixo Juruena (35%). 

Embora a cidade esteja localizada na região do Baixo Juruena, optou-se neste 
estudo pela inclusão do Município na Sub-bacia 1.1.2, pelo fato de encontrar-se 
hístorícamenre vinculado a l\ ... rípuanã, do qual se desmembrou no ano de 1988. Essa faixa do 
seu território é banhada por vários contribuintes do Rio Canumã, afluente da margem direita 
do Rio Aripuanã, 

Segundo os dados do IBGE (1991), predomina em Juruena a população rural, 
pouco superior a 3.200 habitantes, representando 54,2% do contingente total do Município. 
A zona urbana é servida pela SANErvIAT, enquanto que o suprimento de energia elétrica é 
feito pela CEMA T, que atende a região por meio de hidrelétricas. 

A indústria extrativa vegetal consiste no principal setor da economia do Município, 
sendo responsável por 41 % da arrecadação do ICMS em 1990, época em que Juruena ainda 
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anexava o território de Cotriguaçu, Nota-se que até os dias atuais a pecuária e a agricultura 
são atividades inexpressivas no Município, cultivando-se basicamente arroz, milho e feijão. 

Em termos gerais, pode-se considerar que a oferta natural de água da Sub-bacia do 
Aripuanã, analisada apenas em termos de consumo humano, não representa qualquer 
"ameaça" do ponto de vista quantitativo. Entretanto, a remoção da cobertura vegetal na área 
da Floresta Amazônica, como foi mencionado anteriormente, pode promover uma redução 
de até 50% da disponibilidade hídrica. 

Até o presente, esta é uma das Sub-bacias mais preservadas do Estado, cujo índice 
de desmatamento encontra-se na faixa de O e 10%, de acordo com o mapeamento elaborado 
para os anos de 1992/93, com uso de imagens de satélite, no âmbito do 
PRODEAGRO/FEMA. Os focos mais recentes de devastação florestal estão situados na área 
de drenagem do Rio Branco nas imediações da AI - Sete de Setembro, e em alguns afluentes 
da margem direita do Rio Arípuanã, tais como os rios 21 e Presidente Medice. 

A Sub-bacia do Aripuanã apresenta, portanto, uma vocação própria à preservação 
de seus recursos naturais, devendo ser incentivados programas que visam o manejo 
sustentado de florestas, priorizando as reservas indígenas, Nesse sentido, a FEMA, no âmbito 
do Projeto de F ortalecimento Institucional para Gestão Ambiental Integrada, elaborou uma 
proposta com o objetivo de implantar um modelo de gerenciamento de meio ambiente em 
Mato Grosso, adotando como unidade piloto a microregião de Aripuanã, onde pretende 
concentrar os esforços especificamente na área de drenagem do Rio Aripuanã, que é o mais 
comprometido dessa região. 

I.2. SOB-BACIA JURUENA 
I.2.1. ALTO JlJRUENA 

A Sub-bacia Alto Juruena, com 93.051,28 Km2, é a maior unidade hidrográfica 
proposta neste estudo. Compreende a totalidade dos Municípios de Campos de Júlio, 
Sapezal, Brasnorte, quase que inteiramente os territórios de Campo Novo dos Pareeis e 
Castanheira e 36% de Juína, Este último Município contém grande porcentagem de sua área 
na Sub-bacia do .Ai--ipuanã sendo que, nesse trecho, há predomínio de reservas indígenas 
(80%), cuja problemática já foi abordada anteriormente. 

O Alto Juruena abarca ainda parte de Nova Maringá e Juara, que pertencem às Sub 
bacias I.2.3 e I.2.4 (A1to e Baixo Arinos), respectivamente; uma estreita faixa de Vila Bela e 
Pontes e Lacerda (Sub-bacia I.1.1 ); a maior porcentagem de Comodoro, também incluído na 
Sub-bacia do Alto Guaporé (I.1.1.), além de Tangará da Serra (Bacia Platina) e um pequeno 
trecho de Diamantino (Bacia Platina) ao longo da drenagem do Córrego da Preguiça. 

Do ponto de vista sócio-ambiental, a Sub-bacia Alto Juruena está associada à 
ocupação do cerrado com cultivo de soja, em zonas de cabeceiras, nas quais as terras 
arenosas compõem um sistema de alta fragilidade. 

As consequências dessas ações podem ser resumidas em: elevado potencial de 
erosão do solo, resultando· no assoreamento dos rios, elevação da turbidez das águas e 
contaminação por agrotóxicos, que comprometem a dinâmica ecológica do meio aquático e a 
oferta de água em condições adequadas para uso do próprio homem. 
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Considerando os principais rios da Sub-bacia: Juruena e seus afluentes, Juína, 
Papagaio e Sangue. é possível identificar duas situações distintas: a área de drenagem do Rio 
do Sangue está fortemente submetida à pressão antrópica, possuindo ocupação totalmente 
definida pela soja, com os efeitos decorrentes já conhecidos. A situação é muito critica no 
Município de Campo Novo dos Pareeis, observando-se maciça aplicação de agrotóxicos em 
toda a região de nascentes e ao longo da BR - 170. 

Os outros rios possuem um fator de preservação representado pelas reservas 
indígenas dispostas em praticamente toda a margem esquerda do Juína: AI - Nambikawara; 
AI - Pirineus de Souza e AI - Enawenê-Nawê, esta última prolongando-se pela margem 
direita até o Rio Papagaio. O Rio Juruena mantém suai; nascentes na AI - Juininha e AI - 
Paresi, enquanto que a AI - Erikpatsa e AI - Japuira estendem-se à sua margem direita no 
médio curso. O Rio Papagaio possui longos trechos, inclusive as cabeceiras, drenando pelas 
AI - Paresi, AI • Utiariti, AI - Tirecatinga e AI - Menku, 

No entanto, essa situação poderá ser alterada uma vez que os índios ao sul da Sub 
bacia encontram-se em fase de negociação, visando a possibilidade de aderir ao plantio de 
soja, através do arrendamento das terras para uso dos plantadores, o que constitui uma 
novidade em termos de relação comercial entre esses povos. 

1 "-' 
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Tal questão abre um debate sem precedentes em tomo da problemática ambiental. 
As áreas indígenas vêm, até o momento, sendo consideradas como um espaço protegido do 
ponto de vista ambiental e cultural, ocupando especificamente na Sub-bacia do Alto Juruena 
em torno de 35% da sua área. Caso seja efetivado o plantio de soja nesses espaços 
remanescentes de vegetação, a zona de cabeceiras do Juruena deverão ficar severamente 
comprometidas em todos os aspectos. Os focos mais recentes de pressão concentram-se em 
Campos de Júlio e Sapezal. 

Segundo a FAO, a região da Chapada dos Pareeis constitui uma das maiores áreas 
continuas agricultáveis do mundo. O avanço da fronteira da soja a oeste ocorre cm ritmo 
bastante acelerado, expandindo-se atualmente para a Bolívia, onde é grande o número de 
fazendeiros do Brasil que lá se instalaram nos últimos 3 anos. 

Caminhando em direção ao norte, a área de cultivo na. Sub-bacia tende a ocupar a 
região de cerrado até a aitura da foz do Rio Papagaio próximo ao paralelo 12º. A partir dessa 
linha, todo o trecho a jusante do Rio Juruena compreende um padrão diferenciado de 
ocupação, que gira m tomo do extrativismo vegetal, principal atividade econômica dos 
Municípios de Juína e Castanheira. 

O mapa de desmatamento elaborado em 1992/93 (FEMNPRODEAGRO) aponta 
áreas extensas devastadas, sendo que os focos mais recentes estão concentrados ao longo do 
percurso do Rio Juruena no entorno das reservas indígenas. 

Cabe ressaltar que na Sub-bacia do Alto Juruena ocorreram recentemente várias 
alterações nos limites político - administrativos, de forma que os dados sócio-econômicos 
disponíveis até o momento permanecem agregados segundo os Municípios de origem. 
Sapezal e Campos de Júlio foram desmembrados de Campo Novo dos Pareeis e Comodoro, 
respectivamente, no final de 1994~ porém, não estão implantados oficialmente, o que deverá 
ocorrer por ocasião do próximo pleito eleitoral. Nesse mesmo ano, houve anexação de área 
do Município de Brasnorte para Campo Novo dos Pareeis. 

Nos primórdios de sua história, praticamente todo território da Sub-bacia foi 
dominado por povos indígenas das mais diversas etnias, hoje confinados em reservas. Com a 
construção da BR-364, que acompanha o divisor das bacias Amazônica e Platina, sguindo 
posteriormente até Vilhena (RO), a região presenciou um movimento populacional que foi 
consolidado na década de 70, acompanhando o surto de desenvolvimento do Estado 
proporcionado pelos programas de incentivos à colonização. 

Campo Novo dos Pareeis, hoje com 9.129,27 Km2, teve origem a partir de 
Diamantino, emancipando-se em 1988. Parte de seu território é ocupado pela AI Utiariti, que 
possui 4.123,19 km2 e cerca de 280 índios do grupo Pareci, prolongando-se pelo Município 
de Sapezal, 

Â principal atividade econômica local é a agricultura, com predomínio do plantio de 
grãos, onde a soja se destaca ocupando aproximadamente 70% da área cultivada, seguida 
pelas culturas de arroz, milho, cana de açuear e algodão ~1P AER, Estudo da Realidade 
Rural, 1993). Esse mesmo documento aponta que as indústrias da região estão voltadas aos 
ramos alimentícios, metalúrgico e madeireiro, havendo também uma destilaria de álcool para 
fins carburantes, que deverá se expandir visando inclusive o processamento de açúcar, A área 
produtiva é drenada pelas nascentes do Pio do Sangue e seus afluentes Membeca, das Flores, 
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Cravari, além dos rios Sacariúna e Verde, todos recebendo os insumos aplicados na 
agricultura, 

A cidade, que continha em 1991 cerca de 2.200 habitantes, situa-se nas nascentes 
do Ribeirão Membeca, afluente da margem direita do Rio Sangue, sendo atravessada pela 
r-.IT -170, o que permite o acesso direto a Tangará da Serra e Brasnorte, 

Sapezal tem sua área de 13.692,88 Km2 inserida entre os rios Juruena e Papa~aio, 
compreendendo diversos afluentes deste último, com destaque para o Sacariúna ou Agua 
Quente, que drena a zona urbana, fluindo ao norte em direção à AI Enawenê- Nawê. Essa 
reserva contém 7. 520 Km2 de extensão, incluindo a área da margem esquerda do Juruena, 
agregando mais de 360 pessoas da etnia Enawenê-Nawê, Na conjunção do Rio BUI11i com o 
Papagaio, encontra-se a AI Tírecatinga, dominada pelos grupos Pareci, Nambikawara e 
Terena, totalizando cerca de 90 pessoas distribuidas por 1.305, 75 Km2 de área. 

A faixa a montante do Rio Papagaio entre os rios Juruena e Verde é ocupada pela 
l1J Pareci, de 5.635,86 K.m2, pertencente ao Município de Tangará da Serra, que reúne mais 
de 500 índios do povo Pareci. Dando continuidade a essa reserva pela margem esquerda do 
Jurena, encontra-se a AI Juininha, de 705 Km2, localizada nos domínios do Município de 
Pontes e Lacerda, abrigando também &5 pessoas da etnia Pareci. Por sua vez, a AI Capitão 
Marcos, com apenas 4,8 Km2 de extensão, está compreendida na pequena porção que o 
Município de Vila Bela mantém na Sub-bacia do Alto Juruena. 

Com a nova configuração municipal, Comodoro ficou praticamente restrito na Sub 
bacia do Alto Juruena ao espaço ocupado pela AI Nambikawara, de 100.119,61 Km2, além 
da .AJ Pireneus de Souza (282,12 Km2), reunindo aproximadamente 450 índios do povo 
Nambikawara que vivem entre os rios Juína e seu afluente Ique, desde suas nascentes até o 
encontro de ambos. O atual Município de Campos de Júlio ficou delimitado pelos rios Jufna 
e Juruena, compreendendo 6. í73,44 Km2 de extensão, cuja cidade está localiz.ada na área de 
drenagem do Rio Formiga. 

De; acordo com o censo demográfico de 1991, a maior concentração populacional 
da Sub-bacia ocorre nas imediações da MT-319, no eixo de Juína e Castanheira, que 
possuíam em 1991 (IBGE) um total aproximado de 36.600 e 8.300 habitantes, 
respectivamente. Nesse mesmo período, Brasnorte contabilizava cerca de 6.600 habitantes, 
enquanto que em Campo Novo dos Pareeis residiam 6.300 pessoas em média. 

O Município de Juína tem seu desenvolvimento resultante de projetos de 
colonização que ocorreram na década de 70, emancipando-se em 1982. Além da atividade 
madeireira. o maior impacto hoje verificado no seu território diz respeito aos garimpos de 
diamante que, apesar da queda acentuada da produção, vem causando sérios danos 
ambientais, tanto na Sub-bacia do Aripuanã, já destacado anteriormente, como nesta unidade 
hidrográfica, principalmente na drenagem do Rio Juína. 

Do total de indústrias existentes no Município em 1989, aproximadamente 65% 
dedicavam-se ao ramo da madeira, destacando-se ainda a produção de cerâmica e as 
agroindústrias de beneficiamento de arroz, milho, café e leite. De acordo com as 
considerações da E1'-1P AER, o principal entrave ao processo de industrialização de Juína está 
na deficiência no sistema de energia na precariedade das vias de acesso regional. 

Ainda segundo a EMP AER, a pecuária é uma das poucas atividades que vem se 
expandindo no Município, apesar da pouca tradição dos pecuaristas da região; a tendência 
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atual é para a expansão do rebanho de corte, estimulada também pela instalação do 
frigorífico na localidade. Quanto à pecuária leiteira, nota-se um crescimento mais discreto, 
apesar da baixa tecnologia utilizada, sendo que parte da produção é destinada aos laticínios 
implantados no Município. Paralelamente, a suinocultura e ovicultura vem sendo praticados 
para atender basicamente às necessidades de subsistência. 

No que se refere à agricultura, explorada em caráter de subsistência, destacam-se os 
cultives de café, milho, feijão, arroz e mandioca, observando-se nos 'Últimos anos um 
decréscimo tanto na área plantada como na quantidade produzida. 

Em Castanheira, são exploradas também as culturas de algodão, banana além da 
seringa. A colonização desse Município, que emancipou-se de Juína mi 1988, teve na 
agricultura sua base econômica. O setor industrial é incipiente, destacando-se os 
estabelecimentos que processam madeira. 

Por sua vez, Brasnorte tem sua maior área de cultivo agrícola no cerrado, com 
produção de soja, arroz e milho, porém, a extração vegetal constitui ainda uma das principais 
atividades económicas do Município, cuja exploração, não fugindo à regra no Estado, é 
praticada de maneira predatória. A indústria também está baseada no processamento da 
madeira, compreendendo mais de 80% dos estabelecimentos da área. 

De maneira geral, em termos de saneamento básico, nenhum dos Municípios da 
Sub-bacia apresenta disposição adequada de lixo e sistema de coleta e tratamento de esgotos, 
de forma que os rios que atravessam as áreas urbanas provavelmente recebem contaminação 
fecal a cima dos limites recomendados para a saúde humana. As doenças de maior incidência 
na Sub-bacía são malária, hanseníase, leishmaniose, verminoses, entre outras. 

Quanto aos resíduos líquidos de origem industrial, a FEMA não registra nenhum 
tipo de empreendimento potencialmente poluidor na Sub-bacia, embora o relatório da 
EI\1Pl\ER registra laticínios e frígorífico em Juara. Na questão específica de resíduos sólidos, 
o principal problema está relacionado ao descarte de embalagem de produtos químicos 
usados na lavoura sem qualquer critério. 

O abastecimento de água na região é feito pela SANEMAT, com exceção de 
Campo Novo dos Pareeis, onde o seviço é de responsabilidade da Prefeitura. Em Juína, a 
captação está situada no Rio Perdido, enquanto que em as outras localidades o suprimento 
ocorre mediante a perfuração de poços. Assim, os efeitos decorrentes do lançamento de 
agrotóxicos são minimizados, principalmente em Campos de Júlio, Sapesal e Campo Novo 
dos Pareeis, onde os rios Formiga, Sacariúna e Membeca, respectivamente, recebem cargas 
expressivas do produto. 

Até o momento, os rios da Sub-bacia Alto Juruena não comportam. nenhuma 
hidrelétrica, porém, estão previstos inúmeros aproveitamentos principalmente no Rio do 
Sangue, com destaque para LlHE Baruito, e Ponte de Pedra (lJHE Santa Lúcia). Vários 
desses projetos estão situados a jusante da região onde prevalece o plantio da soja, sujeitos 
portanto ao processo de assoreamento nos respectivos reservatórios. 

A energia elétrica em todos os locais é de responsabilidade da CEMA T, sendo que 
Brasnorte, Castanheira e Juína são supridos através de termelétricas, em quanto que em 
Campo Novo dos Pareeis, o fornecimento é feito através de um linhão e de uma hidrelétrica 
situada. em outra bacia. 
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Quanto à infra-estrutura de transporte, o sistema implantado no Alto Juruena pode 
ser considerado bastante precário. O acesso ao norte é feito basicamente pela BR - 170 que 
liga as cidades de Campo Novo dos Pareeis e Brasnorte num percurso que acompanha 
aproximadamente o divisor dos tios Sangue e Papagaio até o Rio Juruena. Nesse local, o 
cruzamento e feito por balsa, seguindo posteriormente até as cidades de Juína e Castanheira. 

Â localização espacial dos Municípios na Sub-bacia demostra que Brasnorte, Juína 
e Castanheira encontram-se mais susceptíveis aos efeitos da poluição proveniente da região 
de cabeceiras, embora seus núcleos urbanos estejam distantes dos rios Sangue e Juruena, que 
são os mais comprometidos. 

Entretanto, as reservas indígenas Rantxe, Menku, Erikpatsa e Japuira provavelmente 
já tem vários cursos d'água contaminados. Assim. Campos de Júlio, Sapezal e principalmente 
Campo Novo dos Pareeis devem assumir maior responsabilidade no controle ambiental do 
Alto Juruena, sendo prioritários quanto aos investimentos em programas ambientais, visando 
a preservação de nascentes, recomposição de mata ciliar e recuperação de áreas degradadas, 
que compõem os projetos de mícrobacias, além do controle do descarte de embalagens 
tóxicas e da manutenção das reservas indígenas. 

I.2. Sü""B-BACIA lli""Rü""f.NA 

I.2.2. BAIXO JlJRlJENA 

·._,. 

Compõem a Sub-bacia do Baixo Juruena (29.215,51 Km2) cerca de metade do 
Município de Cotriguaçu e a totalidade de Nova Bandeirantes. A Sub-bacia contém ainda 
35% do território de Juruena, inclusive sua sede, pertencente ao Aripuanã (I.1.2); 10% do 
Município de Juara, que integra a Sub-bacia do Baixo Arínos (12.4); cerca de 10% de Nova 
Monte Verde e 50% de Apiacás, ambos inseridos no Baixo Teles Pires (I.3.2). 

Â região do Baixo Juruena apresenta, no extremo norte, uma ocupação rarefeita, 
- com áreas. extensas de vegetação aínda preservada, concentradas principalmente na reserva 
de Apiacás, situada no Município de mesmo nome. Atualmente, a reserva encontra-se em 
processo de estudo para regulamentação do uso e ocupação do solo 
(FEMA/PRODEAGRO). 

As vias de acesso locais são praticamente inexistentes, o que constitui um obstáculo 
ao avanço da fronteira agrícola. Porém, a localização espacial da área, encravada na porção 
mais a jusante entre os rios Juruena e Teles Pires, torna seus limites receptores de um aporte 
de substâncias contaminantes transportadas pelas águas, provenientes de regiões 
extremamente impactadas. Apesar de não se conhecer no momento o nível de 
comprometimento das águas, deve-se levar em consideração seus reflexos sobre a fauna 
terrestre, que esta interagindo direta ou indiretamente com esse sistema poluído. A região 
abriga enorme variedade de formações vegetais e mantém 'Vivas espécies animais em 'Vias de 
extinção como ariranha, lontra, veado campeiro e aves de grande porte como jaós, entre 
outras. Além disso, os rios Juruena e Teles Pires drenam em direção ao Estado do 
Amazonas, formando o Rio Tapajós, de forma que a gestão adequada dessas Sub-bacias será 
altamente benéfica na preservação de um ecossistema que extrapola os limites político 
administrativos de Mato Grosso. 
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Especificamente na Sub-bacia do Baixo Juruena, são constatadas importantes 
reservas auríferas na área de drenagem do Rio São João da Barra ( ou Matrinchã), tributário 
da margem direita do Juruena, que serve como limite entre os Municípios de Nova 
Bandeirantes e Apiacás. Nessa região, a atividade garimpeira já promoveu degradação em 
diversos cursos d'água, destacando-se o Igarapé Tenente Marques. Na. margem esquerda. do 
Juruena a AI - Escondido possui também reservas de ouro, sendo cogitada sua exploração. 

2 
A AI - Escondido, com extensão de 1.691.40 Km. comporta uma pequena 

população, cerca de 45 pessoas, da etnia Rikbatsa, Recentemente, porém, os domínios da 
reserva foram reduzidos e, até o momento, a demarcação da área ainda não está definida. De 
acordo com o mapa de desmatamento (1992/93) elaborado a partir da interpretação de 
imagens de satélite (FEt-.,VVPRODEAGRO) observa-se que esse espaço mantém a floresta 
ainda preservada, Contudo, os Municípios de Cotriguaçu e Nova Bandeirantes comportam, 
no momento atual, os limites da fronteira agrícola, tendo na indústria extrativista, sua 
principal fonte de recursos. 

Ambos os Municípios foram desmembrados no ano de 1991, época em que Juruena 
deu origem a Cotriguaçu, enquanto que Nova Bandeirantes agregou áreas de Juara e Alta 
Floresta. No ano de 1984, estabeleceu-se no recém criado Distrito de Cotriguaçú um projeto 
de colonização particular, com área de 4. 000 Km2 de propriedade da Cotriguaçú 
Colonizadora do Aripuanã S/A em parceria com a Juruena Empreendimentos de 
Colonização Ltda., destinado a assentar famílias de agricuitores do sul do País. Com o 
desdobramento, a área de Cotriguaçú (&.938,39 Km2) ficou duas vezes e meia maior que o 
Município de origem. Os primeiros habitantes ocuparam essa região com a finalidade de 
formar seringais para a produção do látex; hoje a economia tem como suporte a exploração 
de madeira, abrigando uma concentração de pequenos produtores. 

Nova Bandeirantes, cuja área atual é de 9.601,14 Km2, teve início com a 
Colonizadora Bandeirantes Ltda, responsável pela abertura da MT-208 que segue em direção 
a Alta Floresta. Em meados da década de 80, o café constituiu a principal fonte de recursos 
para os pioneiros da região; hoje, a economia é baseada no extrativismo vegetal, mantendo 
ainda a pequena produção, já sendo possível verificar uma consolidação de áreas de 
pastagens. i\lém disso, Nova Bandeirantes possui garimpes em atividade na margem do 
Juruena, 

As sedes dos respectivos Municípios situam-se nos contribuintes desse rio, não 
utilizando portanto suas águas para abastecimento, que trás uma carga poluidora potencial 
advinda da ocupação do solo por cultivo de soja no alto curso. O núcleo urbano de 
Cotriguaçu situa-se a montante da AI - Escondido, de forma que seus resíduos poderão 
eventualmentre alcançar a reserva através do Igarapé do Noca, que segue em direção ao 
território indígena. 

Apesar de serem os únicos Municípios considerados na Sub-bacia para compor um 
gerenciamento integrado, Cotriguaçu e Nova Bandeirantes são polarizados economicamente 
por Juruena e Apiacás, respectivamente. Pelo fato de estarem situados em margens opostas 
do Rio Juruena, o acesso entre ambos é bastante precário, uma vez que não há travessia por 
balsas no cruzamento da. I\fl'-208. Essa dificuldade é superada por alguns fazendeiros que 
têm mantido um sistema próprio para travessia na altura do Município de Juruena, Na 
margem esquerda do rio, o principal eixo viário é constituído pela I\.ff-170 cujo ponto de 

( - 

- 
103 

. ' ---~---- -------· .. i 



partida é a Cidade de Cotriguaçu, percorrendo a Sub-bacia em direção a Juruena e, 
posteriormente. alcançando Castanheira, Juína, Brasnorte e Campo Novo dos Parecís. 

No trecho em que o Rio Juruena faz limite entre Cotriguaçu e Nova Bandeirantes 
há uma sequência de cachoeiras, como Dois Irmãos, Figueira, Meia Carga e Porteira, Até o 
momento, não há hidrelétricas em operação nessa Sub-bacia, mas esta prevista a implantação 
de uma PCH no Rio São João da Barra, além da tJHE Salto Augusto no próprio Rio 
Juruena, logo após a confluência desses dois rios, no limite entre Cotriguaçu e Apiacás. 

Apesar da pequena disponibilidade de informações a respeito da UHE Salto 
Augusto, deve-se levar em consideração na época do licenciamento a área de inundação do 
reservatório, pois a vegetação no entorno encontra-se praticamente inalterada, devendo 
acarretar problemas na qualidade das águas em função do processo de eutrofização, Além 
disso, o mapa elaborado pela 1vIETAMAT (1993) aponta uma reserva garimpeira que está 
sendo explorada a montante desse trecho, em Nova Bandeirantes, o que poderá gerar 
conflitos pelos usos das águas. O Alto Juruena apresenta ainda outro conjunto de cachoeiras 
mais a jusante - São Simão, Labirínto, e Penas, já no limite do Estado do Amazonas. 

Em termos de gestão ambiental, o Município de Nova Bandeirantes é o que 
apresenta um :nível maior de impacto, devendo merecer prioridade nos programas de 
recuperação de áreas degradadas, 

I.2.3. ALTO ARINOS 

Apresentando uma extensão de 31.102, 7 4 Km2, o Alto Arinos abrange 80% do 
território de Diamantino, a totalidade do Município de São José do Rio Claro, além da 
metade da área de Nova Maringá, todos situados à margem esquerda do Rio Annos. Na 
margem direita, encontram-se Nova Mutum e Tapurah, compreendendo 55 e 45% de suas 
áreas, respectivamente. 

Também estão inseridos nessa Sub-bacia cerca de 30% do Município de Lucas do 
Rio Verde, pertencente ao Alto Teles Pires (I.3.1) e aproximadamente 35% de Porto dos 
Gaúchos: incluído na Sub-bacia 1.2.4 (Baixo Arinos). 

A região do Alto Arinos é caracterizada pela ocupação dominada pelo plantio de 
soja, possuindo pouco mais de 1 % de sua área protegida por reserva indígena (AI. Santana 
de 357 Km2 em Nova Mutum). o Município de Diamantino, com 7.980,29 Km2, é cortado 
pelo divisor das bacias Amazônica e Platina, individualizando duas porções distintas do ponto 
de vista sócio-ambiental. A menor parte do seu território (8%), incluindo a sede do 
Município, está situada na Bacia Platina, cuja atividade principal, ligada à extração de 
diamantes, encontra-se em plena decadência. A maior porção (80%), situada na Sub-bacia 
em questão, apresenta urna ocupação recente voltada para o plantio de soja, onde predomina 
um padrão típico da colonização do sul do país. O restante da área ( 12%) está disposto no 
Alto Juruena (I.2.1), continuando o padrão de monocultura de grãos. 

Criado em 1820, Diamantino beneficiou-se dos planos colonizadores do Estado, a 
partir do início da década de 50, o que resultou na emancipação política de vários Municípios 
da região. A população, de 16.620 habitantes cm 1991 (IBGE), era altamente concentrada na 
zona urbana (75,5%). Segundo a SM1EMAT, o abastecimento público é feito mediante 
captação superficial no córrego Pe. Duílio e também através de poços. Atualmente, em 
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função das suas atividades econômicas e por apresentar uma infra-estrutura de comércio e 
serviços bastante consolidada, é considerado o Município mais importante da Sub-bacia, 
polarizando as atividades econômicas de São José do Rio Claro. 

A ligação entre os dois Municípios é feita pela MT-010, que se une à MT-160, a 
principal via de acesso a Juara, cujo trajeto é aproximadamente paralelo ao curso do Rio 
Arinos. 

O Município de S. J. do Rio Claro, que teve sua origem a partir de Diamantino em 
1975, sofreu no ano de 1991 uma drástica redução no seu território, devido à emancipação 
de Nova Maringá mantendo hoje, com 4.511,37 Km2, cerca de um quinto da área original. 
Considerando a atual configuração, São José permanece totalmente contida na Sub-bacia do 
Alto Arínos enquanto que Nova Maríngá, com 11.510,33 Km.2, passa a ter seu território 
dividido entre as Sub-bacias I.2.3. (Alto Arinos) onde mantém metade da área. I.2.4. (Baixo 
Arinos) com 10% e I.2.1. (Alto JW1Jena), contendo 40% do total. 

Embora os dados sócio-econômicos disponíveis ainda permaneçam agregados ao 
Município de origem, é possível inferir que as atividades econômicas de Nova Maringá giram 
em torno da extração de madeira, pecuária, havendo também exploração da seringa. O 
núcleo urbano é abastecido pela S.A.J\.JEMAT por meio de 2 poços. Em 1991, segundo o 
censo demográfico, o Município de São José reunia cerca de 16.300 habitantes, 
prevalecendo a população urbana, com mais de 10.600 pessoas. A cidade de São José 6 
moderna, obedecendo aos padrões urbanísticos do norte do Estado do Paraná, de onde 
provém a maioria dos seus colonizadores. Entretanto, o traçado da malha urbana, disposto 
sobre uma área de alta fragilidade ambiental, contribuiu para o desgaste do solo, mantendo 
voçorocas e crateras que passaram a ser ponto de referência na cidade. 

Historicamente, São José ficou conhecida como a capital da borracha, mantendo 
ainda hoje áreas expressivas com cultivo de seringueiras, que se estende até Nova Maríngá, A 
base agrícola do Município está no cultivo de soja, além de pequenas áreas de cana-de 
açúcar que abastecem a Usina de Álcool Libra. 

Em 1993, de acordo com o levantamento da Federação das Indústrias do Estado de 
Mato Grosso, São José contava com 56 estabelecimentos, sendo que as madeireiras 
representavam 64,3% do total. seguidas pelo ramo alimentício, com 10, 7%. Consulta ao 
cadastro da FEMA revela que São José é o único Município da Sub-bacia que contém 
indústrias potencialmente poluidoras, sendo duas voltadas ao beneficiamento de látex e uma 
destilação de álcool. Tais empresas dispõem seus efluentes no solo, seja por processos de 
inf:tltração ou irrigação. Os serviços de suprimento de água estão a cargo da SANEMAT, que 
abastece a população urbana com água proveniente de 7 poços, tratada por simples 
desinfecção, enquanto que a CEMAT fornece energia elétrica através de termelétrica. 

Os Municípios de Nova Mutum e Tapurah, situados na margem direita do Rio 
Arinos, têm suas atividades econômicas polarizadas por Lucas do Rio Verde na Sub-bacia 
do Rio Teles Pires, predominando a cultura de soja no ambiente de cerrado. Para efeito de 
gestão de recursos hídricos ambos os Municípios foram considerados pertencentes à Sub 
bacia I.2.3 (Alto Arinos) devido à localização das respectivas sedes, embora seus territórios 
sejam compartilhados com a Sub-bacia 13.í (Alto Teles Pires), sendo que Tapurah mantém 
ainda uma pequena parte do seu território no Baixo Arinos (I.2.4). 
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O desenvolvimento acentuado da região deu-se com a abertura da BR-163, Cuiabá 
Santarém, inaugurada em outubro de 1976, com 1.777 Km de extensão em território 
matogroasense. 

A BR-163 tem seu início no Estado de Rio Grande do Sul, cujo eixo rodoviário 
corta a região central do País até o Porto de Santarém no Pará. Hoje, essa rodovia constitui 
um verdadeiro corredor de transporte de . carga, sendo uma das únicas alternativas para 
escoamento de grãos, madeira e outros produtos gerados nas zonas central e norte de Mato 
Grosso. A pavimentação de 600 Km no Estado, que corresponde ao trecho Cuiabá - MT- 
320~ em Itaúba, propiciou grande crescimento à região, embora a estrada esteja em péssimo 
estado de conservação em toda a Sub-bacia do Alto Arinos, O Município de Nova Mutum 
foi particularmente influenciado pela rodovia que atravessa a cidade, enquanto que Tapurah 
teve sua origem vinculada à abertura da l\lIT-338, que segue paralelamente ao Rio Ari .. nos 
desde a BR-163 até Porto do Gaúchos. Surgidos no processo de colonização do Estado nos 
anos 70, os Municípios tiveram sua emancipação política durante a década de 80 a partir de 
Diamantino. 

Conhecida como a capital da soja, a agricultura ainda é base da atividade econômica 
de Nova Mutum, representando em 1991 cerca de 40% do total do ICMS arrecadado, 
seguida pelo comércio (36, 7%) e pecuária (2,6%). Além da soja, o arroz e o milho estão 
entre as principais culturas da região. 

Considerando a área municipal de 13.002,69 Km2, o zoneamento agroecológíco 
elaborado pela SEPLAN/1991 aponta a seguinte distribuição: 

Zona I {agricultura tecnificada/ cerrado/ baixa fertilidade)= 58% 
Zona 3 (agroflorestas e agricultura díversificada)= 28,5% 
Zona 5 (floresta com manejo sustentado)= 8,5% 
Zona 4 (pecuária extensiva/cerrado) = 5% 

Os solos da região são de baixa fertilidade, necessitando o uso ·de corretivos e 
fertilizantes para a produção das culturas anuais. Tanto Nova Mutum quanto Tapurah estão 
na área de influência da COOPERLUCAS - Cooperativa Agropecuária de Lucas do Rio 
Verde, que esrímou para a safra 93/94 o plantio de soja ocupando áreas de 1. 200 e 3 jQ 
Km.2} respectivamente. Quanto ao arroz, os valores decrescem para 220 e 65 Km2, prevendo 
para. o milho 100 e 50 Km2, sucessivamente. Esses números indicam que Nova Mutum 
supera Lucas do Rio Verde em termos de produção de soja, sendo ultrapassado por Sorriso, 
cujo plantio foi estimado em 1. 800 Km2 nesse mesmo período. De acordo com a 
Cooperativa, tem-se verificado por parte dos agricultores uma preocupação não só pelo 
aumento da produtividade e a diversificação das culturas, mas também com a conservação 
dos solos, com tendência para o plantio direto e a rotação entre lavouras anuais e pastagem. 
A proteção dos solos econtra os efeitos da erosão e a manutenção da matéria orgânica têm 
sido parâmetros orientadores do sistema em desenvolvimento, o que deverá refletir 
positivamente na manutenção dos recursos hídricos. 

Na região, a bovinicultura de corte é extensiva e limitada geralmente às grandes 
propriedades. Segundo a análise da COOPERLUCAS (1993), a maior deficiência do sistema 
reside no baixo nível nutricional das pastagens, decorrente da baixa fertilidade natural dos 
solos e do uso insuficiente de corretivos e fertilizantes, principalmente cálcio e fósforo. Além 
disso, o caráter de perenidade: das pastagens, sem rotação com outras culturas ou reformas 
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periódicas: agrava a situação. Normalmente, o período necessário à recuperação do pasto 
entre dois pastoreios é longo, devido à baixa disponibilidade de nutrientes. 

Ao longo do tempo, o pisoteio do gado leva à compactação do solo, observando-se 
também a proliferação de cupinzeiros e plantas invasoras, redundando em pastagens 
degradadas de baixa fertilidade, exigindo também o emprego de herbicidas. 

Em geral, nota-se em todo o Estado que o desmatamento nas áreas de pastagem não 
preservam as cabeceiras e as margens dos rios, o que resulta, em adição aos fatores 
mencionados anteriormente, no agravamento dos processos de transporte de sólidos para os 
nos. 

A economia do Município de Tapurah, hoje com 11.590,19 Km.2, está baseada na 
exploração de madeira. na agricultura e na pecuária. A extração vegetal é caracterizada pela 
produção de látex, através de um cultivo superior a 1.000.00ô pés de seringueiras. O 
Cadastro da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (1993) registrava 54 
estabelecimentos em Tapurah, sendo 80% deles associados ao processamento de madeira. A 
maior parte da população do Município (82%) está concentrada na zona rural, contendo 
cerca de 6.000 habitantes segundo o censo demográfico de 1991. Residem na cidade apenas 
1.250 habitantes. A exemplo do que ocorre em toda Sub-bacia, Tapurah e Nova Mutum são 
abastecidas por poços, contando com 7 e 2 unidades, respectivamente. Com isso, reduzem-se 
os efeitos dos insumos aplicados na lavoura que potencialmente atingem os recursos lúdricos 
superficiais. Díamannno é abastecido por um córrego, porém, seu núcleo urbano está situado 
na Bacia Platina. Nenhum dos Municípios dispõe de rede coletora e tratamento de esgotos, 
de forma que os córregos que atravessam as cidades possivelmente devem apresentar nível de 
contaminação fecal acima dos valores permitidos pela legislação. 

Até o momento não há hidrelétricas operando na Sub-bacia. A energia é fornecida 
pela CENIA T, que supre a região basicamente por meio de termoelétrica. 

As principais atividades poluidoras estão ligadas ao cultivo da soja, sendo de grande 
impacto a expressiva aplicação de agrotóxicos ao longo do divisor de águas da Bacia 
Amazônica e das principais rodovias da região. 

Em decorrência, nota-se uma forte tendência ao comprometimento de toda a área de 
drenagem do Rio Claro e das cabeceiras do Rio Arinos em Diamantino e São José. Em Nova 
Mutum, provavelmente recebem maior carga de veneno a drenagem do Ribeirão Corguinho, 
Água Branca e Córrego Água Clara. No território de Tapurah, devem merecer atenção os 
córregos Orcindo, Alegre e Formoso, bem como o Córrego Ambara, afluente da margem 
direita do Rio São Venceslau. De acordo com pesquisa preliminar, possivelmente a região do 
Alto Arínos é a que recebe proporcionalmente a maior concentração de produtos tóxicos em 
toda a zona de cerrado. Na região de plantação de cana, em Nova Mutwn, deve-se estar 
atento à aplicação intensiva de fertilizantes, especialmente nitrogênio, que pode se infiltrar 
pelo solo e alcançar o lençol freático, contaminando as águas. Há também em Diamantino, 
no córrego Três Lagoas, afluente da ma..rgcm esquerda do Arinos, uma área de garimpo: mas 
não há informações se está em atividade no momento. 

Do ponto de vista quantitativo, a Sub-bacia do Alto Arinos apresenta uma tendência 
à expansão da irrigação, o que poderá. gerar conflitos pelos usos da água. 

Tendo em vista a situação sócio-ambiental da Sub-bacia, o Município de 
Diamantino e também Nova Mutum deverão merecer destaque nos programas de 
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recuperação de áreas degradadas e proteção de nascentes e matas ciliares, uma vez que os 
reflexos se estenderão ao longo de todo o curso do Rio Arinos, 

I.2.4. BAIXO ARINOS 

Com 25.729,47 Km2 de área, a Sub-bacia do Alto Arinos abrange cerca de 40% do 
Munícípío de Porto dos Gaúchos, a totalidade de Novo Horizonte do Norte, 45% do 
território de Juara e 60% de T abaporã, A Sub-bacia compreende ainda uma pequena porção 
de Nova Maríngá e Tapurah, pertencentes à Sub-bacia I.2.3 (Alto Arinos). 

Porto do Gaúchos é o Município mais antigo da região, tendo sido criado na década 
de 50 por uma colonizadora gaúcha (CONOMALI) que tinha interesse na exploração 
seringueira à margem do Fio Arinos, Sua emancipação ocorreu em 1963. A partir de Porto 
dos Gaúchos foram desmembrados os Municípios de Juara (1981) e Novo Horizonte do 
Norte (1986) que1 por sua vez, deu origem à Tabaporã em 1991..Nesse mesmo ano ocorreu 
a anexação de área do Município de São José do Rio Claro para Juara. 

A ligação entre as cidades é feita preferencialmente pela MT-338, que parte da l\IT- 
010 em Tapurah e segue até a tvIT-208, alcançando o Rio Juruena no Município de Nova 
Bandeirantes, Há também a MT-220, que corta transversalmente a Sub-bacia desde a 
margem direita do Rio do Sangue, passando por Porto dos Gaúchos e seguindo até a BR-163 
em Sinop, Por sua vez, a MT-325 vem desde Alta Floresta, na margem esquerda do Rio 
Teles Pires, passa pela cidade de Juara, alcançando em seguida a 11T-220. 

Essa região caracteriza-se por se situar na área de transição entre a zona de Cerrado 
e a Floresta Amazônica, por onde avan9ou a frente pioneira de expansão agropecuária, 
promovendo intenso desmatamento durante a década de 80. 

Desde tempos mais remotos, esse espaço era de domínio do povo Kayabi, que vive 
isoladamente na reserva Apiaká-Kayabi, situada no médio curso do Rio dos Peixes, no atual 
Município de Juara, O Baixo Arinos sofreu também intensa movimentação na década de 50 
em função da extração da borracha que ocorreu em seus extensos seringais. 

Hoje, a indústria extrativa vegetal constitui a principal fonte arrecadadora de ICtvIS 
dos Municípios da Sub-bacia, especialmente Juara, que concentra mais de 150 madeireiras 
em atividade. 

' ..•.. 

Considerado o Município mais importante da Sub-bacia, a colonização de Juara 
teve como ponto de partida a implantação da Gleba Taquaral pela Empresa SIBAL - 
Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica, em 1971. Seu terrítório, que compreende hoje 
22.610~10 K..rn2, ocupa parte das Sub-bacias do Alto Juruena (I.2.1), onde: dispõe de 20% 
de sua área, Alto Teles Pires (I.3.2) com 25%, e Baixo Juruena (I.2.2) com 10% apenas de 
sua Área. A população local, segundo o censo de 1991, totalizava cerca de 21.700 
habitantes, distribuídos principalmente na zona urbana (70%). Situada na Área de drenagem 
do Ribeirão Juara, a cidade utiliza suas águas para abastecimento, cujo suprimento é 
operacionalizado pela SA._ 1'.IBM'\ T. 

Além da extração de madeira, Juara caracteriza-se por apresentar grandes 
propriedades voltadas à atividade pecuária; parte do rebanho de corte é processada no 
frigorífico local, enquanto que a produção de leite é parcialmente destinada ao laticínio 
implantado no Município, 
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Novo Horizonte, o menor Município da Sub-bacia, com 590 Km2, concentra 
pequenas propriedades de migrantes vindos do sul e nordeste do país. Segundo o 
mapeamento agroecológico elaborado pela SEPLAN (1991), 90% de sua área apresentam 
vocação para desenvolvimento de agroflorestas e agricultura diversificada (zona 3), enquanto 
que o restante se enquadra na zona 2 { agricultura diversificada cm ambientes florestais de 
moderada a alta fertilidade natural). Sua população, de 4.267 pessoas, confere ao Município 
uma densidade demográfica de 7,2 habfKm2, predominando o contingente rural, que agrega 
cerca de 70% dos habitantes. Na zona urbana, o abastecimento é feito pela SANEtvfAT, que 
capta as águas do Ribeirão Caracol. 

Enquanto que Juara, em 1990, representava o 8º Município do Estado em 
arrecadação de ICMS para o setor madeireiro, Novo Horizonte era o responsável por apenas 
0,07% do total arrecadado em Mato Grosso. 

Os principais impactos ambientais originados na Sub-bacia do Alto Arinos são 
decorrentes da retirada da cobertura vegetal que, como ressaltado anteriormente, responde 
pela manutenção do estoque hídrico regional. Entretanto, essa área está condicionada ao uso 
e ocupação do solo da Sub-bacia I.2.3 Alto Arinos, recebendo sólidos e produtos tóxicos 
aplicados na região do cultivo da soja. 

Nesse contexto, a cidade de Porto dos Gaúchos que contava em 1991 (IBGE) 
aproximadamente 3.100 habitantes ( 48% da população total), é a que sofre as conseqüências 
mais imediatas, pois está situada às margens do Rio Arínos, imediatamente a jusante de 
Tapurah, utilizando inclusive suas águas para abastecimento público. 

As captações dos Municípios de Juara (Ribeirão Juara) e Novo Horizonte do Norte 
(Córrego Caracol), ambas de responsabilidade da SÂNEMAT, estão submetidas apenas às 
pressões antrópícas locais. O abastecimento nas três cidade é complementado com água de 
poços. Até o momento não se dispõe de informações a respeito do suprimento público em 
Tabaporã, 

Quanto aos esgotos domésticos! a Sub-bacia é desprovida de sistemas de coleta e 
tratamento, supondo-se, portanto, que os trechos de rios que atravessam áreas urbanas 
devam estar recebendo contribuição desses efuentes, Além disso, o Cadastro de Indústrias 
Potencialmente Poluidoras da FEMA (1994) registra que o laticínio existente em Juara opera 
sem licença de instalação e operação, não mencionando detalhes a respeito da disposição de 
seus despejos. 

Cabe destacar que Juara é o único Município da Sub-bacia que possui unia reserva 
ambiental, representada pela AI - Apiaka/Kaybi, de 1.092)45 Km2, onde vivem cerca de 270 
índios dos povos Apiaka, Kaibi e Munduruku. Ocupando apenas 4% da área do Baixo 
Arinos, a reserva situa-se no baixo curso do Rio dos Peixes, após este ter drenado grande 
extensão dos territórios de Tabaporã e Porto dos Gaúchos, onde estão concentradas suas 
nascentes. O Município de Tabaporã, com 8.499,25 Km2, também tem a ocupação do solo 
baseada na exploração madeireira e na pecuária, reunindo uma população de pequenos 
agricultores. 

O Rio dos Peixes é um dos principais contribuintes do Arinos na margem direita, 
estando prevista a implantação de duas hidrelétricas - PCH Corredeira do Rio dos Peixes, 

•••• 

169 



com potência de 3,0 MW, e a maior delas - UHE Salto dos Caiabis (30MW), em pleno 
território indígena. 

Até o momento a energia elétrica na Sub-bacia é fornecida pela CElv1AT através de 
termelétricas, cujo sistema é insuficiente para atender à demanda da região. 

Os usos das águas na Sub-bacia do Baixo Arinos até o momento são pouco 
expressivos, e a manutenção da qualidade das águas do Rio Arinos depende 
fundamentalmente do uso do solo no alto curso. 

1.3. SUB-BACIA TELES PIRES 

1.3.1. ALTO TELES PIRES 

Foram consideradas pertencentes ao Alto Teles Pires (32.452,68 K.m2) os 
Municípios de Planalto da Serra, Lucas do Rio Verde e Sorriso, que contém cerca de 90%, 
70% e 92% de suas áreas na Sub-bacia, respectivamente. As cabeceiras do Rio Teles Pires 
drenam também uma parte do Município de Paranatínga, inclusive sua sede; porém, optou-se 
por integrá-lo à Sub-bacia I.4.1 (Alto Xingu), pois cerca de 80% de seu território são 
banhados por esse rio. O Alto Teles Pires comporta ainda uma pequena extensão do 
Município de Vera, que também faz parte do Alto Xingu; Sinop, incluído no Baixo Teles 
Pires (I.3.2); Nova Mutum e Tapurah, já considerados na Sub-bacia do Alto Arínos (I.2.3), 
além de uma pequena porcentagem de Nobres, Rosário Oeste e Nova Brasilândia, que serão 
abordados na Bacia Platina. 

A região do Alto Teles Pires caracteriza-se por ter uma ocupação extremamente 
consolidada com a cultura da soja até a cidade de Sorriso. No trecho de Sorriso a Sinop, 
onde há a transição do cerrado para a floresta, observa-se o predomínio da atividade 
madeireira que obedece ao padrão clássico do Estado onde, no primeiro momento, a abertura 
de áreas florestadas está consorciada à atividade madeireira, seguida pela abertura de 
pastagem. 

Lucas do Rio Verde é o Município mais importante da Sub-bacia polarizando as 
atividades econômicas da região. Criado oficialmente em 1985, o Distrito Lucas do Rio 
Verde: pertencente a Diamantino, emancipou-se em 1988. A notícia mais antiga que se tem 
da região data da época da exploração da borracha, cujo nome do Município homenageia o 
eeringalista pioneiro. 

O início do povoamento deu-se com a abertura da BR-163, onde o posseiro foi o 
protagonista da fronteira demográfica sobre terras devolutas, permanecendo nelas até o final 
da década de 70. A partir dessa época, tem início os trabalhos do INCRA para estabelecer os 
assentamentos na região. 

Dentre os diferentes tipos de colonização oficial, Lucas foi beneficiado com o 
Projeto Ação Concentrada - PAC, ajustado entre uma Cooperativa (COOPERLUCAS) e o 
INCR..A, este último assumindo a mfra-estrutura do projeto, enquanto que a Cooperativa 
tornou-se responsável pela manutenção do patrimônio já implantado. 

Os primeiros proprietários do loteamento do INCRA, descapitalizados, não 
conseguiram assegurar sua inserção na fronteira econômica, estimando-se hoje que os 
remanescentes do sistema não ultrapassem 5%. Os demais venderam seus lotes para grandes 
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agricultores, dando início ao terceiro estágio de desenvolvimento da região: o da empresa 
rural. 

Nessa etapa, a atividade agrícola foi influenciada pela penetração da economia de 
mercado, onde a expansão das áreas de lavoura e pecuária, estimuladas pelos novos 
mercados abertos em função da BR-163, têm representado a maior fonte de crescimento 
para a economia regional. 

As consequências desse processo conduziram a um desequilíbrio do sistema agrícola 
e dos recursos naturais, com remoção da cobertura vegetal, erosão e queda da fertilidade dos 
solos, comprometendo a reprodução de um padrão agrário até então predominante, impondo 
uma crise na sociedade rural, cuja solução reside cm planos de desenvolvimento sustentável. 

Esta análise consiste no fundamento do projeto concebido pela COOPERLUCAS, 
descrito detalhadamente no relatório elaborado em 1993, denominado "Diagnóstico 
Ambiental da Área de Atuação da Cooperativa Agropecuária de Lucas do Rio Verde", 

Com base nesses levantamentos, a Cooperativa, que atua em Lucas, Nova Mutum, 
Sorriso e Tapurah, está executando e desenvolvendo um programa de recuperação de 
microbacias, através da Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso no âmbito do 
Projeto Novas Fronteiras do Cooperativismo. 

o programa foi arquitetado tendo em vista os efeitos adversos que a monocultura 
trouxe à região, já constatados pela própria população, que sente hoje a necessidade de um 
planejamento sobre: o uso do solo e dos recursos hídricos, A metodologia desse projeto 
pressupõe um mecanismo interativo com os habitantes da região, através de entrevistas e 
levantamento de problemas, sendo estabelecidas as ações prioritáriae envolvendo a 
comunidade, A estrutura dessa proposta, que vem de encontro aos objetivos do 
PRODEAGRO, deve ser difundida em toda a área de cultura de soja no Estado, pois o 
exemplo é dado pelo próprio produtor, que tem nas razões de ordem econômica a motivação 
para que outros adotem o mesmo comportamento. 

A maior parte dos associados da Cooperativa possuem áreas de cultivo de grãos de 
até 500 ha, ou entre 500 e 1.000 ha, sendo que ambos os sistemas adotam a administração 
direta do proprietário ou de sua família, que depende exclusiva ou principalmente da 
atividade, residindo no imóvel ou no centro urbano mais próximo. 

Além de grãos, muitos desses agricultores dedicam-se à pecuária mista, com 
pequenos reban ... hos bovinos e. em alguns casos, voltados à produção leiteira. A cultura 
seringueira também está presente na região, estimando-se em Lucas do Rio Vente uma área 
plantada em tomo de 1.200 ha, Atualmente, as principais limitações para o desempenho da 
seringueira resfriem na falta de perspectivas econômicas para a extração de látex, além de 
gastos com insumos de manutenção. 

A suinocultura tem se mostrado como uma boa opção, principalmente no que se 
refere ao aproveitamento e valorização do milho, entre outros cereais. 

O predomínio da produção mecanizada de grãos, com destaque significativo para a 
monocultura d~ soja, resulta em sistemas de produção ainda simples, onde parte do processo 
tecnológico é idêntico aos empregados em outras áreas tradicionalmente produtoras de grãos, 
com pequenas adaptações. 
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O uso da mecanização, de fertilizantes e agrotóxicos, ocorre em todas as etapas do 
processo. independentemente do porte do produtor. 

A etapa de produção de grãos tem início com a remoção da cobertura vegetal 
nativa, geralmente de cerrado, utilizando tratores. A derrubada anual não é seletiva e visa a 
"limpeza" total do terreno. A etapa seguinte consiste no enleiramento dos vegetais com uso 
de tratores equipados com lâmina, Ao contrário do que ocorre no cerrado de Goiás e Mato 
Grosso, pouco se aproveita da mata derrubada que, após a secagem, é destruída com fogo. 

Posteriormente, é feita uma gradagem para retirar as reaízes mais grossas que são 
catadas manualmente e retiradas da área. A seguir, aplica-se calcário, em geral proveniente de 
Nobres e outros moinhos localizados ao longo da BR-163 enquanto que a distribuição 6 feita 
com equipamento apropriado, acoplado ao trator. 

O terreno é então nivelado e preparado para o plantio. O primeiro cultivo é sempre 
feito com arroz, que adapta-se muito bem a solos recém desbravados, além de ser tolerante à 
presença de alumínio, respondendo satisfatoriamente com uso mínimo de insumos. 

Uma vez concluído o primeiro cultivo, realiza-se outra calagem e, se necessário, 
nova captação manual de raízes. Em seguida, é feito o plantio de soja, no início da estação 
chuvosa, que se repete durante vários anos seguidos na mesma área. 

Dentre as implicações negativas desse sistema de monocultura está a ocorrência de 
doenças e pragas, como o "câncro da haste" e o nematóide do cisto; várias pesquisas já estão 
s~mdo conduzidas na região visando melhorar a produção com insumos alternativos, 

Para o controle de plantas invasoras; são utilizados produtos químicos, geralmente 
um herbicida à base de trifluralina, aplicado em pré-plantio-incorporado. É comum, durante 
as três ou quatro primeiras safras, a partir de um solo virgem, não ser necessário o uso de 
herbicidas, pois a baixa. infestação permite que o controle mecânico seja suficiente para a 
contenção de invasoras. Os herbicidas pós-emergentes são também utilizados! embora em 
menor escala. Com a adoção do plantio direto. os herbicidas sístêmícos e dessecantes. 
principalmente à base de gliphosate e paraquat, estão se popularizando. 

Uma vez plantada, a lavoura de soja demanda poucos tratos culturais. A adubação 
é, via de regra, efetuada de uma só vez no plantio. Normalmente, faz-se necessário o 
controle da lagarta-da-soja (AnticC11"sia gemmatalis), através de pulverização com inseticida. 
São utilizados diversos produtos do mercado, recomendados para a soja, com predominância 
de piretrôides e organo-fosforados. Geralmente uma ou duas aplicações são suficientes para 
o controle efetivo. Para o controle de percevejos (Nezara viridula. Piezodorus guildini e 
Euschistos heras). durante as fases mais adiantadas da. cultura. formação de grãos e 
maturação, toma-se necessário o combate químico. Para tanto, são feitas aplicações com 
inseticidas organo-fosforados e carbamatos. No combate da lagarta-da-soja predominam as 
pulverizações terrestres, enquanto que as pulverizações contra percevejos são feitas, em 
grande parte, com o uso de avião. 

O controle de doenças da soja, por sua vez, depende da rotação de culturas, O 
cancro da haste e o nematoide do cisio são atualmente as principais ameaças. Não se 
concebe forma de controle eficiente sem evitar-se a sucessão contínua de lavouras de soja. 

A colheita é iniciada a partir do inicio do mês de janeiro, estendendo-se 
normalmente até maio. O produto colhido é levado, a granel, para os armazéns das 
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cooperativas e postos receptores das indústrias: onde é passado por equipamentos de pré 
limpeza e pelo processo de secagem. 

A soja tende a diminuir sua importância relativa na região, devido ao aumento da 
área plantada com gramíneas visando um sistema de rotação, onde o milho deverá assumir 
um papel de destaque, considerando o incentivo dado à suinocultura e outras atividades 
consumidoras de grãos. 

O diagnóstico elaborado pela COOPERLUCAS, em que pese a falta de 
levantamentos mais aprofundados, indica o Ribeirão São Lucas, no perímetro urbano de 
Lucas do Rio Verde, coroo o curso d'água mais impactado, devido à remoção da mata ciliar e 
aos movimentos de terra. Apesar dos outros cursos d'água serem considerados, de forma 
geral, em bom estado de conservação, mantendo as águas limpas mesmo no período 
chuvoso. a informação não condiz com a situação hoje estabelecida no uso do solo da Sub 
bacia, devendo ser feito um levantamento mais detalhado, principalmente quanto ao nível de 
remoção da mata ciliar. 

O Rio Teles Pires, denominado sucessivamente de Paranatinga e São Manoel, nasce 
em Planalto da Serra e percorre u..ma extensa faixa até o extremo norte do Estado, onde se 
encõntra com o Juruena para formar o Tapajós. 

No início do século XIX, o Tenente Antônio Peixoto de Azevedo chefiou uma 
expedição pa.ra fazer reconhecimento do rio, visando avaliar seu potencial de navegação com 
destino ao Pará, substituindo o percurso utilizado no Rio Arinos que unia Diamantino a 
Belém. Através de .relatório minucioso. Peixoto de Azevedo mostrou na época a inviabilidade 
do FJo Teles Pires para navegação, porém, atualmente cogita-se a sua interligação ao sistema 
viário interestadual. 

O Município de Planalto da Serra, emancipado a partir de Brasilândia e Paranatinga 
em 1991, é o menor da Sub-bacia, com 2.423,44 Km2, estimando-se que 5% do seu 
território esteja situado na Bacia Platina e 10% no Alto Xingu (I.4.1 ). A sede municipal é 
drenada pelo Ribeirão Banana, afluente da margem esquerda do Teles Pires, onde está 
prevista a implantação de uma pequena central hidrelétrca de 0,4 Mw. Essa região é 
privilegiada por nascentes, com vegetação ainda preservada, o que mantém os cursos d'égua 
em boas condições; a captação para abastecimento público provém diretamente de uma mina. 

A malha viária regional é escassa, tendo na IvIT-020 o principal eixo de ligação entre 
o Planalto da Serra e Paranatinga. A sede deste Município localiza-se nas cabeceiras do Rio 
Paranatinga, afluente da margem direita do Teles Pires, que abastece parcialmente a cidade. 
Entretanto, a maior porcentagem do seu território (90%) integra-se à Sub-bacia do Alto 
Xíngu (1..4. 1), o que justificou sua pertinência nessa unidade hidrográfica para efeito de 
gestão de recursos hídricos. 

O Município de Paranatinga possui no Alto Teles Pires a única reserva ambiental de 
toda a Sub-bacia, representada pela AI - Bakairí, com 614,05 Km2, onde vivem cerca de 470 
pessoas do grupo Bakairi, Aproximadamente 18% desse território estão contidos no Alto 
Xíngu (l.4.1. ), englobando as nascentes do Rio Ramiro, de forma que a área efetivamente 
protegida no Alto Teles Pires equivale a apenas 1,5% de toda a Sub-bacia. 
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Continuando seu curso, o Rio Teles Pires delimita parcialmente os Municípios de 
Sorriso e Nova Mutum, sendo que na altura do Pavoado de Santa Rita. está planejada a 
construção da Ulffi-Sa1to Magesi, com potência de 12,5 Mw. 

Praticamente, toda a área de Sorriso (9.666,52 Km2) é banhada pelos contribuintes 
do Teles Pires. estimando-se que apenas 8% do seu território estejam situados na Sub-bacia 
do Xingu (I.4). A cidade, que é cortada pela Br-163, contém mais de 11.000 habitantes 
(IBGE, 1991 ), concentrando 70% da população municipal. O abastecimento urbano, de 
responsabilidade da SANEivIAT, utiliza apenas água de poços, totalizando 10 unidades. 
Segundo a EivfPAER (Estudo da Realidade Rural; 1993), registra-se na região a ocorrência 
de 340 poços semi-artesianos em propriedades particulares. Esse mesmo relatório aponta que 
95% da população urbana são beneficiados com tratamento de água, exceto os bairros de 
São Domingos, 'Fratemidade e o Distrito Industrial. 

Como ocorre em toda a Sub-bacia, essa cidade não dispõe de sistema de coleta e 
distribuição de esgotos, porém, conta com aproximadamente i 1 Km de rede de de águas 
pluviais. Nessa condição, supõe-se que haja muitas ligações clandestinas de esgotos sanitários 
na galeria, aumentando significativamente a carga de despejo fecal no Rio Lira, já. que este 
recebe os córregos que atravessam a área urbana. 

De acordo com o cadastro da FEMA (1994)) Sorriso contém um frigorífico para 
abate de animais, que trata seus resíduos em lagoa de estabilização, cujos efluentes sao 
lançados num córrego sem denominaçao. 

O Rio Lira está hoje incluído nos planos energéticos da região para implementação 
da PCH - Salto Lira, de 1,3 Mw, O fornecimento de energia no Município está a cargo da 
CEMAT, que mantém vários conjuntos geradores, porém, o abastecimento é irregular. 
Brevemente, está prevista a operação da sub-estação de Sorriso, integrante do "línhão" que 
se estende de Cuiabá a Sinop. De acordo com a CE1\.,1AT, 80% dos estabelecimentos rufais 
cm Sorriso possuem motores estacionários. Em Lucas do Rio V erde, esse órgão opera uma 
usina termelétrica, cuja capacidade é insuficiente para atender à demanda da região. 

Atualmente, a PCH-Guatá, implantada no tio de mesmo nome, com capacidade de 
2A Mw, supre basicamente a área rural. No Rio Verde, estão previstos três aproveitamentos 
hidrelétricos - UHE Salto Ilha Pequena, PCH Salto Canoa Quebrada e PCH - Salto do Rio 
Verde, sornando um potencial de 21 Mw. O Ribeirão do Cedro, afluente da margem 
esquerda do Fio Verde, também está contemplado no plano hidrelétrico, compreendendo 
três centrais de pequeno porte. 

O Rio Verde é o contribuinte mais importante na Sub-bacia do Alto Teles Pires e 
certamente já sofre os efeitos do uso do solo no seu entorno. O Ribeirão São Lucas, como 
citado anteriormente, está bastante comprometido devido ao processo desordenado de 
ocupação urbana. 

No ano de 1991 (IBGE), a cidade de Lucas comportava cerca de 4.300 mil 
habitantes, representando 65% da população do Município. A SANE~1A T abastece a área 
urbana com água subterrânea, não havendo sistema público de esgotamento sanitário. Os 
estabelecimentos industriais estão voltados aos ramos alimentícios, minerais não metálicos, 
metalurgia, sendo que nenhum deles consta no Cadastro da FEMA (1994) para controle de 
efluentes. 
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O encontro do Rio Verde com o Teles Pires coincide com os limites municipais de 
Tabaporã, Sorriso e. Sinop, onde tem início seu baixo curso na Sub-bacia I.3.2. 
transportando águas e sedimentos contaminados pelos insumos aplicados na agricultura. 

Outro aspecto que merece ainda ser destacado na Sub-bacia do Alto Teles Pires 
refere-se à tendência de expansão de áreas migadas, o que poderá acarretar escassez de água 
em córregos utilizados por diversos proprietários. 

13.2. BAIXO TELES PIRES 

O Baixo Teles Pires, com 81.253,55 Km2i compreende 14 Municípios, contendo 
diferentes percentuais de área incluída nesta Sub-bacia: Sinop{55%), Itaúba (98%), Colíder 
(100%): Nova Canaã do Norte (100%), Nova Guarita (99%), Peixoto Azevedo (20%) 
Matupã (55%), Guarantã do Norte (98%) e Terra Nova do Norte (100%)i com as 
respectivas sedes situadas à margem direita do Rio Teles Pires. Na margem oposta 
encontram-se Alta Floresta (100%), Nova .Monte Verde (90%), Apíacás (50%), bem como 
Carlinda (100%) e Paranaíta (100~-b). A Sub-bacia do Baixo Teles Pires integra ainda uma 
parte dos territórios de Tabaporã e Juara, já abordados na Sub-bacia I.2.4 (Alto Arinos), 
além de Cláudia e Marcelândia pertencentes àSub~bacia I.4.2 (Alto Xingu). 

Hâ cerca de quatro anos, a região sofreu vários reajustes nos limites polítíco 
administrativos, o que resultou na configuração atual acima mencionada. Em 1991, 
Cotriguaçu emancipou-se de Juruena, enquanto que Nova Guarita foi originada a partir de 
Terra Nova do Norte, Colíder e Peixoto Azevedo. Nesse mesmo ano, parte das áreas de Alta 
Floresta, Juara e Apiacás deram origem a Nova Monte Verde. Mais recentemente (1994), foi 
criado o Município de Carlinda, a partir de Afta Floresta, porém, este ainda não se encontra 
implementado administrativamente. 

Esta Sub-bacia apresenta hoje graves problemas ambientais, decorrentes da 
exploração da floresta e das jazidas míneraís, 

A maior parte dos Municípios do Baixo Teles Pires surgiu na década de 70, quando 
foram tomadas as primeiras iniciativas para ocupação da região, atraindo imigrantes do sul do 
p~s. , 

/ - 
Após os resultados alcançados até 197 4 no Estado, pela execução do PIN e do 

PROTERRA, que previram a criação de infra-estrutura rodoviária e implantação de planos 
oficiais de colonização, o governo prm;urou intensificar a ocupação de novas fronteiras. 
Segundo o relatório elaborado pela COOPERLUCAS (1993), os critérios elaborados para 
seleção dessas áreas eram basicamente a utilização integrada dos vales, com prioridade para 
os rios Araguaía/Tocantíns, Tapajós e Xingu; o deserrvorvímento de programas sobre uma 
base empresarial, visando o fortalecimento da agropecuária e das atividades extrativistas; e a 
utilização dos novos eixos rodoviários; destacando a Br-163 (Cuiabá/Santarém). Essa 
rodovia, assentada no vale do Teles Pires, cruza uma grande extensão da Sub-bacia, desde o 
Município de Nova Mutum até Guarantã do Norte. 

A colonização particular na região foi realizada por intermédio de empresas privadas 
que obtiveram autorização do INCRA e realizaram seus projetos sobre terras privadas e 
publicas. Tal sistema, impulsionado a partir de 1973, apesar de ter tido uma concepção de 
cunho social, uma vez que constituía solução alternativa aos mínífundiãríos do sul, foi 
fundamentalmente motivado por interesses econômicos. 
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Os clientes potenciais desses projetos residiam nos pequenos empresanos e 
agricultores de renda mediana, que deixaram o sul e sudeste devido à forte pressão ali 
exercida sobre a posse de terra. 

Entretanto, com o baixo potencial agricultável da região, aliado à falta de um sistema 
de crédito agrícola apropriado, sem condições de armazenamento e comercialização da 
produção, houve uma constante perda de terras que atingiu principalmente os pequenos 
proprietários descapitalizados. Estes, por sua vez, não conseguindo obter lucro das 
propriedades foram obrigados a vendê-las, desencadeando um processo de concentração de 
grandes latifúndios. Assim, milhares de hectares foram ocupados pela pecuária extensiva, ao 
mesmo tempo que pequenos colonos passaram a trabalhar nas indústrias madeireiras ou 
buscaram outras alternativas de sobrevivência, como o garimpo, que tem início na região ao 
final da década de 70. 

O ouro, no Baixo Teles Pires, atraiu milhares de garimpeiros e colonos que foram 
tentar a sorte nessa atividade, o que acabou gerando conflitos sociais de diversas naturezas, 
além de surtos epidêmicos fortíssimos de malária, e o início de um processo de degradação 
ambiental sem precedentes. 

Como consequência, a região do Baixo Teles Pires caracteriza-se hoje por ser uma 
das mais degradadas do ponto de vista sócio-ambiental no Estado de Mato Grosso, 
recebendo também os resíduos provenientes da área a montante ocupada pela soja. 

Desde o inicio da década de 90, as reservas auríferas estão se esgotando e, em 
decorrência, a atividade garimpeira encontra-se em pleno declínio. Esse contingente de mão 
de obra, representado príncipaímente por nordestinos, sobretudo maranhenses, vem 
realizando desde 1987 movimentos migratórios distintos na região, 

O primeiro deles é realizado por migrantes que · procuram novas áreas para dar 
continuidade a essa atividade, girando em tomo das "fofocas" em busca do ouro. O segundo 
é formado pela população que se dirige às cidades maiores nas redondezas, gerando os 
bolsões de miséria, como se observa cm Itaúba e Sinop. Ao lado desse movimento 
migratório, observa-se também o retomo de pessoas às atividades agrícolas de subsistência, 
que tendem a ocupar pequenos lotes, exigindo inclusive áreas de assentamento 
regulamentadas, como ocorre em Peixoto de Azevedo. 

Paralelamente, os ex-proprietários de garimpo, capitalizados, estão investindo em 
agropecuária, exercendo forte pressão para a abertura de grandes áreas na floresta, Os 
Municípios de Terra Nova e Paranaíta, por serem mais rentáveis, atraem muitos investidores 
pecuaristas, que preferem zonas de colonização mais antiga, ocupadas predominantemente 
pela populaçao gaúcha. Recentemente, a região recebeu também um fluxo de migrantes 
paranaenses, que se fixaram em lotes maiores, podendo ser citado Colider como exemplo. 

Apesar da extração aurífera estar decrescendo, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta 
foram responsáveis, em 1992, por 52% da produção do ouro em Mata Grosso. Segundo 
dados da l\1ETA~v1AT, o Estado extraiu nesse ano 22,6 toneladas do metal, colocando-se 
como primeiro produtor nacional, 

Uma das áreas mais impactadas no Baixo Teles Pires está concentrada justamente 
na área de drenagem do Rio Peixoto de Azevedo) onde impressiona a sucessão de crateras 
abandonadas pelo garimpo. Muitos de seus efluentes encontram-se em estado critico de 
degradação, principalmente nos Municipios de Peixoto, Matupá. Terra Nova o Guarantã do 
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·- Norte. Os levantamentos elaborados através de imagem de satélite (1993) apontam, entre as 
drenagens mais comprometidas nessa região, os córregos Gavião, Corvo, Cachimbo, 
Matadouro, Pepita de Ouro, rios Braço Norte, Peixotinho Segundo e o próprio Peixoto de 
Azevedo. O levantamento mais recente e preciso realizado nessa área está consolidado no 
relatório "Diagnóstico das Atividades Mineradoras da Bacia do Rio Teles Pires", elaborado 
em 1994 pela .METANf.AT, em convênio com a FE1V!A, no contexto do PRODEAGRO. 

Os dados de sócio-economia no estudo relatam que, no ínícío dos anos 70, com a 
construção da Br-163, müitas famílias fixaram-se ao longo da estrada a pa1ir da margem 
esquerda do Fio Peixoto de Azevedo até a divisa do Pará. Tal fato obrigou o INCRA. a 
implantar os projetos de assentamento "Braço Sul" e "Peixoto de Azevedo" visando 
regularizar a situação fundiária de posseiros das famílias que viviam na divisa de Paraguai e 
Mato Grosso, de agricultores oriundos do sul do País, além de invasores de reservas 
indígenas. 

Do primeiro projeto, localizado no eixo Guiabá- Santarém, nasceu a cidade de 
Guarantã do Norte, então denominada Cotrel. No ano de 1981, a localidade foi elevada à 
categoria de Distrito com o nome de Guarantã, sendo criado o Município em 1986, que hoje 
possui uma extensão de 8.671, 99 Km', 

A exploração do ouro na região iniciou-se em meados de 1982, em tomo do Rio 
Nhandu, afluente da margem direita do Rio Teles Pires; mais recentemente a atividade 
migrou na área de drenagem do Rio Braço Norte. 

Apesar do Município ter tido até 1990 sua estrutura econômica principal ligada ao 
garimpo. através do comércio que serviu de apoio a essa. atividade. a agricultura ainda 
constitui a base da economia local. A produção é desenvolvida no Município por pequenos 
agricultores, que ocupam mais de 90% das propriedades existentes. Segundo o El\,1P AER 
(Estudo da Realidade Rural, 1993 ), cerca de 90% da produção é destinada à subsistência, 
enquanto que a comercialização gim cm torno da banana maçã, da pecuária de corte e do 
extrativismo vegetal. Entre as culturas de maior expressão destacam-se o arroz, milho, feijão 
e algodão, seguido por café, mandioca, guaraná e seringueira. 

Observa-se que Guarantã do Norte apresenta uma tendência incipiente de 
industrialização em tomo do beneficiamento de grãos, olarias e laticínios. Foi instalado 
recentemente no Município um laticínio com capacidade para industrializar 50.000 litros de 
leite por dia, porém, até o momento, não se tem informações a respeito do respectivo sistema 
de tratamento de efluentes. As principais indústrias do Município concentram-se na atividade 
extrativista vegetal, como laminadoras, serrarias, entre outras. 

A energia da região é fornecida pela CEMAT, proveniente em parte da PCH-Braço 
Norte, situada no rio de mesmo nome, com potência de 5,8 Mw, que supre também os 
Municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. O complemento de 
energia é feito através de termelétrícas, O Rio Braço Norte é o principal contribuinte da 
margem direita do Rio Peixoto de Azevedo, estanto prevista a implantação de outras três 
centrais hidrelétricas nesse mesmo curso d'água 

A população de Guarantã do Norte, com cerca de 23.800 habitantes (IBGE 1991) 
encontra-se equitativamente distribuída nas zonas rural e urbana. O abastecimento local está 
a cargo da SANEMAT: que utiliza apenas águas subterrâneas de 5 poços, tendo um 
reservatório apoiado, cujo tratamento é baseado em simples desinfecção. 

- 

l77 



O Município de Matupá, emancipado em 1987, foi fundado em 1984 através da 
Agropecuária Cachimbo, desenvolvendo-se em tomo da agricultura. A cidade foi concebida 
dentro de um padrão urbanístico ambiental, que prevê seu crescimento preservando as 
margens dos rios e integrando a vegetação no espaço urbano. O planejamento do Município 
visava atender a necessidade de apoio a uma região em rápido processo de desenvolvimento, 
permítindo a industrialização dos produtos regionais. 

Com as atividades garímpeíras que passam a se desenvolver no Município a partir 
de 1980, inicia-se um processo de degradação ambiental, que conflita com o planejamento 
proposto inicialmente. Hoje, com o declínio do garimpo= Matupá está no momento de 
redefinição de seu papel regional, tendo em vista que as atividades agropecuária e exploração 
vegetal passam a ser novamente alternativas econômicas viáveis em toda a Sub-bacia. Ao 
lado de pontos residuais de exploração do garimpo, desenvolvem-se lavouras de amoz, 
milho, feijão e algodão. 

O Município de Matupá, com 7.212,90 Km2, possui 45% de seu território inseridos 
no Médio Xingu (I.4.2), tendo por limites municipais os principais contribuintes do Rio Irírí, 
englobando sua região de nascentes. A população total do Município em 1991 (IBGE) girava 
em tomo de 10.000 habitantes, vivendo em sua maior parte (70%) na área urbana. 

O abastecimento de água, operacionalizado pela SA .... NEMAT, provém de 2 poços. 
O sistema dispõe de l reservatório de armazenamento, e as águas passam pelo processo de 
simples desinfecção. A energia elétrica 6 fornecida pela CEMA.T, através de hidrelétrica e 
termelétrica. 

Contendo 14.383, 74 Kmz de extensão, o Município Peixoto de Azevedo possui a 
maior porcentagem de sua área (80%) situada na Sub-bacia 14.2.(Médio Xingu), ocupada 
em grande parte pela AI Caputo/Jarina e AI Menkragnoti. O território contido na área do 
Baixo Teles Pires, apesar de menor, concentra as ações de impacto ambiental mais 
significativas sobre os recursos hídricos, o que levou sua integração a essa Sub-bacia. 

Em 1991 (IBGE), Peixoto de . Azevedo contava com uma população próxima a 
73.000 pessoas, 87% delas vivendo na área urbana, em atividades decorrentes da exploração 
garimpeira que, apesar de decadente, ainda se mantém de forma residual. Esse contingente 
populacional é formado por levas migratórias que chegam ao local em tempos diversos, 
desde a formação do seu núcleo, com produtores oriundos da região sul, até o início da 
década de 80, com migrantes vindos principalmente do norte e nordeste à procura do ouro. 

No momento atual, a característica mais forte do Município é o aspecto de 
decadência deixada pelo declínio do garimpo, manifestada em núcleos rurais inteiramente 
abandonados e bairros urbanos com baixo nível de ocupação. O desemprego generalizado 
tem feito com que a população procure novamente se integrar nas atividades agrícolas, o que 
exigiu, da prefeitura Iocal, o apoio para um assentamento rural, a 7 4 Km da cidade, onde 
estão assentadas 1.700 familias. 

As principais culturas produzidas no Município são al.TOZ. milho, mandioca, feijão e 
banana, com tendências a procurar alternativas na fruticultura e exploração vegetal. Ao lado 
de uma expansão da agricultura e pecuária, o Município ainda mantém atividade comercial 
expressiva e diversificada, apesar da retração verificada nos últimos anos. 

Peixoto de Azevedo tem hoje uma das maiores incidências de malária da região. 
devido à presença ela mata e um contingente populacional com alto índice de contaminação 
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nroveniente do ~arimpo. Essa realidade exige medidas de saúde: nública eficazes que possam 
.l "-" .••. - .1. 

reverter o quadro da degradação da saúde existente e recuperar a capacidade de trabalho 
dessa população. 

Essa situação de degradação humana se integra a uma paisagem natural totalmente 
deteriorada, com solo revolvido em grandes extensões, formando crateras e montes de terra 
sem cobertura, altamente contaminados, ao lado de rios com leitos descaracterizados, 
compondo um quadro deprimente que merece atenção especial por parte dos órgãos 
públicos. 

'w 

Em termos de infra-estrutura, a cidade é abastecida com água proveniente de poço 
(Fundação SESP)1 enquanto que a energia elétrica é fornecida pela CEMA T (hidrelétrica e 
termelétrica). O Município conta com duas ligações rodoviárias principais: a fvIT-080 e a 
BR-163. conectando a cidade com Matupá e Terra Nova do Norte. 

J - 

A colonização de Terra Nova, atualmente com 2.175, 69 Krn.2 de área, teve sua 
origem a partir de um programa complexo estruturado pela COOPERCANA - Cooperativa 
Agropecuária Mista Canaviana, que transformou-se na primeira cooperativa de migração do 
Brasil, atuando até os dias de hoje na região em apoio ao pequeno agricultor. Hoje, a 
principal atividade do Município reside na agropecuária, destacando-se as culturas de milho, 
arroz, mandioca, feijão e algodão. Segundo a E.:MP AER (Estudo da Realidade Rural), a 
pecuária vem aumentando seu nível de importância na economia local, tanto a de c011e como 
a leiteira, esta última estimulada pela indústria de laticínio implantada no Município. O 
cadastro da FE1\,1A (1994). entretanto. não aponta em Terra Nova estabelecimentos 
potencialmente poluidores. De fato, o setor industrial é pouco representativo no Município, 
destacando-se os ramos alimentício e madeireiro. A prática garimpeira, que teve seu auge na 
década de 80, emprega atualmente um número reduzido de pessoas. 

Em Terra Nova, a população é predominantemente rural, concentrando 65% dos 
22.500 habitantes (IBGE, 1991). 1\ área urbana, situada nas cabeceiras do Córrego Batistão, 
é servida pela SAf,JElv1AT com água captada em nove poços, tratada por simples 
desinfecção. Em termos de energia elétrica, o suprimento provém da PCH • Braço Norte, 
complementada com termelétricas operadas pela CEMA T. 

O sistema viário local é formado basicamente pela BR - 163 e pela MT - 208 que 
tem início a poucos quilómetros da cidade, seguindo até Alta Floresta. Pelo fato das estradas 
não possuírem asfalto, as condições de tráfego são muito dificultadas no período chuvoso. 

Deve-se destacar que o Município de Terra Nova é drenado por inúmeras nascentes 
que contribuem para a margem esquerda do Rio Peixoto Azevedo, sendo que a área de 
intensa degradação promovida pelo garimpo está localizada nas proximidades da foz. Assim, 
o trecho mais a jusante do Rio Peixoto de Azevedo, que delimita os Municípios de Guarantã 
do Norte e Nova Guarita, transporta uma carga significativa de sólidos e substâncias 
contaminantes. Contudo, a cidade de Nova Guarita não sofre diretamente esses impactos, por 
estar situada às margens do Rio Braço Dois, que apresenta suas águas em condições 
sanítãnías e ecológicas satstarórías, 

Possuindo apenas 1.113,95 Km de extensão, Nova Guarita foi criado recentemente 
(1991), agregando áreas de Terra Nova do Norte, Colíder e Peixoto de Azevedo. Sua 
economia é baseada na pequena produção e na pecuária extensiva, enquanto que a mineração 
constitui uma prática residual. 
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Antes da confluência com o Rio Peixoto de Azevedo, o Rio Teles Pires banha no 
seu baixo curso vários Municípios, carreando os insumos aplicados no cultivo da soja no alto 
curso. 

Sinop, o Município mais a montante do Baixo Teles Pires, representa hoje um polo 
de desenvolvimento da região norte matogrossense, centralizando serviços diversos e funções 
admimstrativas. Vários fatores propiciaram essa condição: a cidade é privilegiada pela sua 
posição ao lado da BR-163 no trecho asfaltado: dista cerca de 50 Km de Cuiabá. sendo 
passagem obrigatória a diversos Municípios do Baixo Teles Pires e Baixo Xingu e co~ta com 
uma infra-estrutura urbana razoável. 

Sua origem está ligada ao plano da colonizadora Sociedade Imobiliária Noroeste do 
Paraná, em 1972, que previa a instalação de um dos maiores empreendimentos agropecuários 
ao longo da BR-163~ incluindo a construção de mais três cidades além de Sinop: Vera: Santa 
Carmem e Cláudia. Em 1979, foi criado o Município de Sínop, sendo que as outras 
localidades passaram à categoria de distrito, haje todos emancipados. Em função dos 
sucessivos desmembramentos, a área do Município (3.142,06 ~...m.2) representa hoje cerca de 
6% do território original que tinha uma extensão de 48.670 K.m2, quando de sua criação 
(CEDI, 1994). 

A principal atividade econômica de Sinop está voltada à exploração madeireira. 
concentrando o maior parque industrial do Estado nesse setor. Segundo Bauch (1994), os 
Municípios que se encontram nas regiões de influencia da Floresta Amazônica, em processo 
de abertura de novos empreendimentos agropecuários, tradicionalmente garantem o 
suprimento das indústrias através de áreas que estão sendo desmatadae. 

Em geral, o complexo industrial caracteriza-se por ser tecnologicamente 
desatualizado e administrativamente desorganizado. Além disso, há uma visão deturpada 
sobre a abundância permanente do suprimento da região que, aliada aos baixos preços pagos 
pelas madeireiras aos proprietãrios de terras, geram um grande desperdício no 
beneficiamento da madeira, chegando a representar um indice de 55% de perdas de matéria 
prima. O material não aproveitável normalmente é queimado, aumentando os níveis de 
poluição do ar que se verifica nessas regiões, sobretudo nos meses de julho a setembro, 
quando se intensificam as queimadas indiscrimidas para formação de pastos. 

De acordo com a Divisão de Planejamento e Geoprocessamento da FEMA, Sinop 
apresentava 32% de sua área desmatada, em 1994. Segundo o Estudo da Realidade Rural 
(EMPAER, 1993) a agricuitura começa a ganhar espaço, com destaque para arroz, soja e 
:rr.11110, sendo que também a oleírícultura e frutícuítura vem adquirindo ímportãncía crescente. 

Ao lado dessas atividades, a pecuária se expande cada vez mais na região, com 
rebanho predominantemente de corte. A comercialização é realizada em pequena escala, 
utilizando como local de abate o matadouro municipal; esse mesmo trabalho menciona um 
projeto para instalação de um frigorífico no Município. O cadastro de indústrias 
potencialmente poluidoras da FEMA ( 1994) aponta em Sinop apenas dois estabelecimentos 
voltados à fabricação e engarrafamento de refrigerantes, não havendo informações a respeito 
dos respectivos sistemas de tratamento. Nessa relação consta também uma indústra de 
destilação de álcool, cujas atividades estavam paralisadas. 

O abastecimento público é de responsabilidade da SANEMAT, com captação 
subterrânea realizada através de 7 poços. A cidade de S:inop, a exemplo de outras localidades 
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na Sub-bacia, não dispõe de rede coletora e sistema de tratamento de esgotos. O lençol 
freático neasa região é pouco profundo, o que aumenta o potencial de contaminação das 
águas subterrâneas pelas fossas sépticas. Segundo informações locais, o cemitério da cidade é 
apontado como um outro significativo foco de contaminação do lençol freático. 

O núcleo urbano, comportando mais de 33.000 habitantes, o que representa 87% da 
população total (IBGE, 199í), está situado na área de drenagem do Rio Curral, afluente da 
margem direita do Teles Pires que, nesse trecho, delimita os ivfunicípios de Sinop e 
Tabaporã, 

Continuando seu curso, o Teles Pires serve ainda como divisa municipal tendo na 
margem esquerda Tabaporã e, na direita, Cláudia, Itaúba, Colíder e Nova Canaã do Norte. O 
padrão de ocupação desses Municípios é basicamente o mesmo, apresentando atividades de 
exploração madeireira, associadas à expansão da pecuária, produção agrícola diversificada e 
pontos de exploração de garimpo. 

Itaúba, cujo nome representa uma espécie vegetal típica da região, tem como 
característica fundamentai a exploração da madeira, sediando indústrias de base florestal 
como serrarias e laminadoras que se situam ao longo da rodovia. O abastecimento local é 
feito mediante 6 poços controlados pela SA..'\l"EMAT, enquanto que a energia elétrica é 
fornecida pela CEivl.AT através de termelétricas .Com área de 6.215,35 Km2, It.aúba possui 
cerca de 8.000 habitantes (IBGE, 199i), "Vivendo preferencialmente na zona rural (70%). 

Seu território contém o último trecho asfaltado da BR - 163, que faz importante 
conexão com a MT - 320, também pavimentada, que atinge Alta Floresta, passando por 
Colíder, Nova Canaã do Norte e Carlinda. 

O Município de Colider, hoje com 4.026 Km2, foi criado pela colonizadora de 
mesmo nome, tendo sido emancipado cm 1979. 

De acordo com a füvIP AER (Estudo da Realidade Rural), sua economia está voltada 
para a agricultura diversificada, desenvolvida por pequenos e médios proprietários, que 
ocupam mais de 50% da área agrícola total do Município, caracterizando uma estrutura 
agrária distinta da grande maioria do Estado. Entre suas principais culturas destacam-se arroz, 
milho, feijão e algodão, tendendo a expandir uma produção de fruticultura diversificada. A 
região já apresenta um uso significativo de agrotóxicos, possivelmente carreados para as 
águas do Rio Carapá, que corta o núcleo urbano e se estende até o Rio Treze de Setembro, 
afuente da margem direita do Rio Teles Pires. 

Em Colíder, o abastecimento de água é feito por captação superficial no próprio Rio 
Carapá, complementado com quatro poços operados pela SAN"E1v1AT. O fornecimento de 
energia provém de termelétricas, de responsabilidade da CEl\lIA T. A população do 
Município que, em 1991, era de aproximadamente 31.000 habitantes (IBGE), estava 
distribuída igualmente nas zonas rural e urbana. 

Ao chegar em Nova Canaã, o Rio Teles Pires corta todo seu território, de 4.950,64 
Km2. no sentido sul-norte, estando a maior parte situada na sua margem esquerda, drenada 
pelo Ribeirão T apaiuna e pelo Rio Havai, que passa nas proximidades do povoado de 
Colorado do Norte. 
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A sede municipal, à margem direita do Teles Pires) localiza-se na área de drenagem 
do Rio Bonito, afluente do Rio Treze de Setembro que delimita Noca Canaã do Norte e 
Colider . 

O Rio Bonito é usado para abastecer a cidade de Nova Canaã, cujo suprimento é 
complementado por captação subterrânea (1 poço), sendo o tratamento das águas realizado 
pela SAJ\i'EMAT através de uma ETA compacta, com capacidade de 10 l/s, A energia 
provém de sistema rermelétríco (CEMAT), insuficiente para atender a demanda regional. Na 
cidade viviam em i991 cerca de 5.200 pessoas, representando apenas 37% do contingente 
municipal, que totalizava aproximadamente 14.000 habitantes . 

Uma característica dos rios da região 6 dada pelas extensas áreas de planície, que 
permanecem alagadas nas épocas das cheias, formando os denominados banhados, 
constituindo sistemas importantes para a desova de peixes. 

É interessante destacar que a população sulista praticamente não come peixe, 
mantendo o costume regional onde a carne bovina constitui a principal fonte de proteínas, 
embora se constate na área uma tendência à implantação de projetos de piscicultura, voltados 
para o comércio . 

Com o declínio do garimpo nos últimos anos a atívídade agrí cola em Nova Canaã 
do Norte tomou-se sua principal ocupação, produzindo arroz, milho, feijão, com destaque 
para algodão. O sistema de exploração da pecuária é extensivo, e menos de 1 % do rebanho 
destina-se à produção leiteira. O leite é comercializado pelo laticínio local que fabrica queijos 
de diversos tipos, vendidos, posteriormente, a outros pontos do Estado. Esse estabelecimento 
não consta do cadastro das indústrias potencialmente poluidoras da FEMA (1994) . 

Situada à margem esquerda do Rio Teles Pires, no trecho imediatamente a jusante 
de Nova Canaã do Norte, encontra-se Carlinda, originada a partir de Alta Floresta, em 1994 . 
Pelo fato de ter sido emancipado recentemente, o Munícípío não possui sua base 
administrativa instalada até o momento, o que deverá ocorrer nos próximos anos. Seu 
território, de 2.234,25 Km2, está contido entre os rios Ariranha, Quatro Pedras e o próprio 
Teles Pires. 

O ?v:funicipio de Alta Floresta destaca-se como o mais importante polo regional do 
norte matogrossense, situado na última porção do trecho asfaltado da MT - 320, que parte da 
BR- 163, em Itaúba, conectando-se ã :MT - 208, onde faz a ligação com o extremo noroeste 
do Estado. 

Sua população, de 67.000 habitantes aproximadamente (IBGE, 1991), representa 
cerca de 25~,ó do total de pessoas que vivem na Sub-bacia do Baixo Teles Pires. A área 
urbana, onde residem em média 37.800 pessoas, é dotada de uma ótima infra-estrutura de 
serviços, comando com rede bancária, hoteleira, aeroporto, linhas de ônibus e comércio 
diversificado, além de inúmeros hospitais e postos de saúde . 

Criada a partir da colonização da Thi1DECO, em 1976, Alta Floresta recebeu uma 
população de pequenos e médios agricultores do sul, voltados à produção agrícola em geral. 
As dificuldades encontradas nesse período foram imensas, devido à precariedade de estradas, 
ao ciclo das águas, às doenças, e à falta de apoio oficial. Alta Floresta cresceu rapidamente, 
elevando-se à categoria de Município em 1979 . 
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No final da década, milhares de garimpeiros aportaram ao local, o que gerou toda a 
sorte de conflitos. Com a febre do ouro, agricultura entra em crise, dando espaço para a 
atividade garimpeira e a ampliação da pecuária na região. Atualmente, o Município se destaca 
na produção de bovinos do Estado e volta a recuperar sua produção agrícola, com cultivo de 
at.TOZ, milho, feijão, algodão café, cacau, além da fruticultura, destacando-se acerola, guaraná 
e banana. 

o parque industrial do Município é o mais diversificado da Bacia Amazônica, 
estando prevista para 1995 a implantação de um distrito industrial. Até o momento, o 
cadastro da FEMA ( 1994) não registra a ocorrência de indústrias potencialmente poluidoras. 
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O desenvolvimento desse parque industrial vem sendo: em parte, contido em função 
das limitações impostas pelo potencial energético que já não atende à demanda atual, estando 
prevista para breve a operação do sistema energético integrado, conhecido por "linhão", que 
atenderá também outros Municípios da Sub-bacia, inclusive Sinop. 

A energia elétrica que supre Alta floresta é produzida por termelétrica da CEMA T, 
sendo que a área rural e atendida num raio de 1 S Km da cidade (EMP AE~ Estudo da 
Realidade Rural). 

Atualmente, está em construção a UHE • Salto de Apiacás, com potência de 199,2 
Mw, situada no rio de mesmo nome, no trecho em que delimita o Município de Juara. 

O território de Alta Floresta, contendo 9.310.27 Km\ inclui uma vasta área de 
nascentes, muitas delas altamente comprometidas com o garimpo, destacando-se o Rio 
Paranaíta, A cidade localiza-se na área de drenagem do córrego Taxidermista, afluente da 
margem esquerda do Rio Teles Pires. que é utilizado para abastecimento público. A 
S Al"\7E1,1AT capta também água de dois poços, complementando o suprimento da zona 
urbana. As águas são submetidas a tratamento em duas estações, com capacidade de 1201/s. 

Apesar da cidade apresentar uma infra-estrutura de serviços acima da média, 
comparada aos padrões norte-matogrossenses, esta n.10 dispõe até o momento de rede 
pública para coleta de esgotos. Entre as doenças mais comuns na região, está em primeiro 
plano a malária e a hanseníase, que vem revelando um alto índice de contaminação, 
possivelmente um dos maiores do Estado. 

Mesmo estando situada nos domínios da Amazônia Legal, com uma grande riqueza 
natural representada pelas espécies vegetais da floresta como açaí, castanha do pará, juaraú, 
borracha, palmito, entre outras, a única atividade intensiva na floresta está concentrada na 
retirada de madeiras, vinculadas à abertura de pastagem. 

Nos dias atuais, verifica-se uma tendência para exploração do ecoturismo na região, 
aproveitando a paisagem dos rios ainda preservados e âreas remanescentes de floresta. De 
acordo com o mapa de desmatamento elaborado a partir de imagens de satélite 
(FEMA./PRODEAGRO 1992/1993), praticamente todo o território de Alta Floresta contém 
manchas extensas destituídas de cobertura vegetal. 

O mesmo aspecto é observado em todo o Município de Nova Monte Verde. 
Desmembrado desde: 1991 de Alta Floresta, as principais atividades econômicas giram cm 
torno da extração de madeira, da pecuária, além da pequena produção com plantio de arroz, 
café, milho, algodão e guaraná. Pelo fato de ter sido emancipado recentemente, há poucas 
informações dísponiveís a respeito do Município. 

Aproximadamente 10% do seu território, com 4. 898, 11 Km2, estão inseridos na 
Sub-bacia do Baixo Juruena (1.22), numa faixa que acompanha a margem direita do Rio São 
João da Barra. 

A cidade de Nova Monte Verde situa-se no Baixo Teles Pires, estando próxima da 
divisa dessas Sub-bacias, na Serra de Apiacás, entre as nascentes dos igarapés Gavião e 
Ingarana, que desaguam na margem esquerda do Rio Apiacás, um dos mais importantes 
afluentes do Rio Teles Pires. Além de Nova Monte Verde. o alto curso do Rio Apiacâs drena 
na margem esquerda o Município homônimo e, pela margem direita, os Municípios de Alta 
floresta e Paranaíta. 
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Paranaíta foi emancipado em 1979, a partir de Alta Floresta, comprendendo hoje 
uma área de 4.512,18 Km2. Durante a década de 80, a região foi palco de intensa atividade 
garimpeira, acompanhando o auge e o declínio do ciclo do ouro na Bacia Teles Pires. Hoje, 
grande parte da drenagem, formada basicamente pelo Rio Paranaíta e sem; afluentes, 
encontran-se deteriorados. 

Segundo a EMPAER (Estudo da Realidade Rural, 1993), a área ocupada pela 
agricultura é insignificante, predominando o cultivo de arroz, milho, café, cacau, algodão e 
feijão, enquanto que a atividade pecuaría, em plena expansão, constitui um forte elemento de 
pressão sobre as áreas florestadas, 

A cidade de Paranaíta, localizada na área de drenagem do Córrego Sucuri é 
abastecida por captação superficial no Córrego Pinguim, além de 1 poço, sendo que a 
SA.'NEMAT opera uma estação de tratamento com capacidade de 161/s. 

De acordo com o censo demográfico do IBGE, o Município comportava em 1991 
um total de 12.173 habitantes, havendo um ligeiro predomínio da população urbana sobre 
rural. 

Nota-se que a cidade de Paranaíta desenvolveu-se ao longo da MT-206 que cruza 
todo o Município no sentido leste-oeste, conectando Alta Floresta e Apiacás. A l\.IT-208 
coincide com o limite de Alta Floresta ao sul, enquanto que ao norte o Rio Teles Pires 
delimita o Município com o Estado de Pará, Nesse trecho o rio é dotado de inúmeros saltos e 
quedas d'agua, estando previsto um aproveitamento hidrelétrico na Cachoeira das Sete 
Quedas (1.000 Mw), Paranaíta é hoje atendido pela CEMAT, que opera. usina termoelétrica, 

A medida que o Teles Pires avança para o norte, este atravessa áreas mais extensas 
de vegetação ainda preservadas no Município de Apiacás, culminando com a reserva 
delimitada no extremo do Estado, quando encontra as águas do Rio Juruena, para formar o 
T ., i apajos. 

1 -- 

A escassez de vias de acesso na área é o fator que impõe maior dificuldade à 
penetração intensiva da frente pioneira sobre a mata. A principal ligação viária de Apiacás é a 
MT-206, além da MT-160~ que parte da :MT-208 ao sul do Município, alcançando o Rio 
Teles Pires na divisa com Pará. 

Apiacás é um dos maiores Municípios do Estado em extensão, contendo 
20.630Km2 distribuídos igualmente nas Sub-bacias dos rios Juruena (l.2.1) e Teles Pires, Em 
1991 sua população total contabilizava aproximadamente 7.300 pessoas, resultando numa 
densidade demográfica muito baixa de 0,36 hab/Km-, 

Em épocas mais remotas, a região foi habitada por povos indígenas, que aos poucos 
foram se restringindo às reservas na área de drenagem do Juruena, não restando povoados na 
Sub-bacia do Baixo Teles Pires. Encerrada a fase de navegação do Pará, a área foi palco de 
intensa atividade durante o ciclo da borracha no começo deste século. 

No início da década de 80, a colonizadora Il\TDECO implantou o loteamento de 
Apiacás, época em que ainda era integrado ao Município de Alta Floresta, até que, em 1984, 
houve uma forte exploção demográfica devido ao garimpo, o que inteferiu nos planos 
agropecuários da região. Com o cresimento acentuado de Apiacás, este é emancipado 
sucessivamente a distrito e Município poucos anos despois. 



A cidade de Apiacás, con cerca de 4.500 habitantes (IBGE, 1991), está situada às 
margens da rodovia 1vIT-206, sendo abastecida pela SANE1v1AT por meio de captação 
subterrânea (2 poços). 

O Rio Teles Pires, que divide toda a porção norte do Município com o Estado de 
Pará, caracteriza-se por apresentar uma seqüência de saltos e cachoeiras, como Caititu, 
Rasteira, Trovão, entre outras. Nesse trecho suas águas já sofreram toda a sorte de impactos 
a montante, não se conhecendo até o momento a extensão das alterações promovidas no 
ecossistema. 

O PRODEAGRO, no contexto sub-competente "Licenciamento, Fiscalização e 
Monitoramento da Atividades Poluidoras", elegeu esta bacia como prioridade, já tendo 
inclusive elaborado estudos mais detalhados, com destaque para o "Diagnóstico das 
Atividades Mineradoras na Bacia do Teles Pires", mencionando anteriormente. Em 1994, a 
FElv1A, em convênio com a CETESB, iniciou 1L4il programa de monitoramento da águas no 
Alto e Baixo Teles Pires, estabelecendo previamente uma rede de amostragem, a qual será 
efetivada a partir deste ano. 

Os resultados desses programas, além de ampliar o conhecimento hoje bastante 
restrito da região, certamente contribuirão para direcionar as ações do PRODEAGRO, 
visando dar apoio ao contingente populacional excedente do garimpo, que busca. alternativas 
económicas para sua sobrevivência. 

I. BACIA A.i\lIAZÔ}-11:CA 
I.4. StJB-BACIA XIl.JG1J 
O principal problema que se observa na Sub-bacia do Xingu, no que diz resipeito 

aos recursos hídricos, é a relação estabelecida entre as reservas indígenas e o padrão de 
ocupação do seu entorno. 

- 

A área de drenagem do Rio do Xingu com 176.179,83 K.m2 abrange, nos seus 
cursos alto e médio, uma das mais organizadas e representativas comunidades indígenas de 
l\!1ato Grosso e talvez do Brasil - o Parque Nacional do Xíngu, Criado ofícíalmente em 1961, 
após sucessivas alterações no anteprojeto, hoje o Parque possui 32.769,18 Km2 de extcnção, 
incluindo a Reserva Caputo/Jfu-i:na, contígua ao limite norte. A Sub-bacia abrange ainda no 
extremo norte a A! Panará com 4.840 fé"1112, íncíuindo sua porção no Estado do Pará; ao sul, 
as AI's Parabubure (2.244,47 Km2) e Marechal Rondou (985,00 Km2), enquanto que a leste 
encontra-se a AI - Marawatsede com 1.680 K.m2, que se prolonga parcialmente para a Bacia 
Araguaie/Tocenrína no Município de Alto da Boa Vista, No total, as reservas equivalem a 
aproximadamente 20% da área de drenagem do Rio Xingu no Estado de Mato Grosso. 

A delimitação do Parque, segundo o relatório elaborado pelo CEDI - Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação (1994), deixou fora de seus limites porções 
significativas de territórios, cuja ocupação por povos indígenas xinguanos é histórica. Hoje 
vivem na região do Xingu uma população inferior a 7. OõO indios, comprendendo cerca de 20 
etnias, entre as quais Kaiapó, Metuktire, Txucarramãe (AI Capoto Jarina); Xavante (.AJ 
Parabubure e Marechal Rondon); Aweti, Juruna, Suyá, Kayabi entre outras contidas no 
Parque Nacional. 
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Do ponto de vista ambiental, a questão mais importante diz respeito à delimitação 
espacial do Parque, que exclui do domínio indígena praticamente toda a faixa de nascentes; 
em consequência, as reservas atuam como recetoras de águas que percorreram longos trechos 
já marcados pela ação do desmatamento, plantio de soja e pontos eventuais de garimpo. Esse 
quadro denota claramente a falta de concepção sobre meio ambiente por ocasião do 
planejamento e demarcação dos terrítórios indígenas. 

De acordo com CEDI (op, citado), o ritmo e o perfiJ que o processo de ocupação 
vem assumindo atualmente no entorno do Parque tem aumentado a tensão sobre suas 
fronteiras, gerando conflitos relacionados à invasão temporária de caçadores e pescadores 
dentro de seus limites . 

Desde as épocas mais remotas, todo esse teritório foi dominado por grupos 
xinguanos, originados provavelmente do norte do país. A descoberta de diamante no Rio 
Paranatinga, no inicio da década dos 60, deu origem à formação de um núcleo populacional, 
que se consolidou com a chegada de posseiros e migrantes até que, em 1979, o Município se 
emancipou: desmembrando-se da Chapada dos Guimarães. 

~ Hoje, as principais atividades econômicas na Sub-bacia giram em tomo do plantio 
1 de soja na zona de cerrado, associado aos insumos já discutidos anteriormente, além da 
( ;~ção das madereiras pressionando as zonas florestadas que! no momento posterior, cedem 
~gar i pecuária. 

Tendo em vista o grau de dependência que os povos indígenas mantêm em relação 
aos rios, de onde tiram seu sustento, a qualidade de vida desses grupos passa a ser 
diretamente relacionada ao nível de preservação das águas, que ainda apresentam boas 
condições gerais. 

Este fato impõe uma atenção especial nas diretrizes estabelecidas para os recursos 
hídricos da região, que deverão ter um caráter essencialmente preventivo. 

I.4.1. i\!.. TO XINGU 

A Sub-bacia do Alio Xingu possui uma área de 76.092,36 Km2, abrangendo neste 
estudo os Municípios de Paranatinga, Canarana e Água Boa. 

O Alto Xingu compreende também cerca de 40% do Município de Vera e 15% de 
Querência, ambos pertencentes à Sub-bacia I.4.2 (Médio Xingo); uma pequena parte de 
Planalto da Serra (5%) e Sorriso (3%): já abordados na Sub-bacia I.3.1 (Alto Teles Pires); 
inclui ainda Primavera do Leste (10%), Novo S . .Toaquin (20%) e Campinápolis (60%), 
considerados na Sub-bacia IT.2.1 (Alto Rio das Mortes). 

O Município de Paranatinga, com 41.281,24 Km2 de extensão, é a segunda maior 
unidade administrativa do Estado, sendo superado apenas por Aripusnã. Cerca de 90% do 
seu território ocupam praticamente a metade da Sub-bacia do Alto Xingu, abrigando quase 
que toda a porção de cabeceiras contida entre os rios Ranuro e Culuene, seus formadores, 
tomando-se o principal elemento para gestão de recursos hídricos nesse setor. 

À esquerda, o Ranuro delimita o Município de Vera, que é banhado pelo Rio 
Ateichu, um de seus mais importantes contribuintes. No outro extremo de Paranatínga, o 
Cuiuene faz divisa com Primavera do Leste, Novo São Joaquim, Campinápolis, Agua Boa e 
Canarana, respectivamente. 

187 



Comparando os dois cursos d'água, o Rio Ranuro é o que sofre a maior pressão 
antrópica, não se verificando qualquer reserva ambiental ao longo de seu percurso ou de seus 
tributários, ao mesmo tempo que se constatam númerosas manchas de desmatamento no 
Município de Paranatinga, Além disso, o Rio Jatobá, afluente da margem direita, é explorado 
por garimpes de ouro existentes na sua drenagem. 

A economia de Paranatinga está voltada basicamente à agricultura, com cultivo de 
soja e arroz, que adquirem maior relevância ao nível comercial, além da pecuária e 
exploração madeireira em menor escala, destinando parte da lenha pata suprir empresas 
locais de cerâmica e olaria. Em termos numéricos, destacam-se indústrias de beneficiamento 
de madeira. 

Nos Municípios de Primavera do Leste e São Joaquim, a soja avança em tomo das 
nascentes do Culuene sendo que no trecho mais a montante, após a confluência do Córrego 
Xavante, suas águas mantém uma Pequena Central Hidrelétrica (Culuene) em operação com 
potência de 1,92 Mw, A CE~IAT prevê ainda outros três aproveitamentos nesse rio (PCH's 
Cachoeira da Fumaça, Cachoeira dos Piratas e Cachoeira das Garças), mas até o momento o 
loca] dos barramentos estão indefinidos, não sendo possível avaliar seus reflexos na Sub 
bacia em questão. Cabe lembrar. entretanto. que esse rio delimita a AI - Parabubure no 
Município de Campinápolis, onde vivem mais de 2. 500 indígenas do grupo Xavante. Pelo 
fato de estar disposta na região do divisor das bacias Amazônica e Platina, essa reserva 
encontra-se menos vulnerável à ação antrópíca em comparação com outras existentes no Alto 
Xingu, Nas imediações da foz do Rio Grande no Culuene, há uma pequena reserva 
ambiental, a EE Culuene, não havendo praticamente informações disponíveis a respeito dessa 
área. 

Outro fator de pressão sobre os recursos hídricos na região do Alto Xingu refere-se 
ao potencial mineral que poderá causar uma série de conflirtos, caso seja efetivada sua 
exploração. Segundo o "l\fiapa de Ocorrências Minerais do Estado de Mato Grosso" (1993), 
nota-se a presença de diamante em Paranatinga, perto das cabeceiras do Rio Curisevo, no 
entorno da 1\1 - 1v!arechal Rondon, 

Porém, o maior problema refere-se ao garimpo de ouro em exploração no Rio 
Jatobá, gerando constantes reclamações por parte dos índios do Parque Nacional, em virtude 
da elevada turbidez e contaminação das águas que chegam através do Rio Ranuro. 

Outro ponto de conflito com. os grupos indígenas registrado no Município de 
Paranatinga diz respeito aos rios Batovi, Curisevo e Culuene, que constituem vias de acesso 
ao sul do Parque Nacional, sendo utilizados pela população ribeirinha em busca de caça e 
pesca na área, o que motivou a instalação de posto de físcalízação nesses cursos d'água, 

Com base no censo demográfico do IBGE (1991), a zona rural desse Município 
abriga em torno de 8.700 pessoas, enquanto que o restante ela 'população, 9.700 habitantes, 
vivem no núcleo urbano, localizado na Sub-bacia do Alto Teles Pires (I.3.1). A cidade de 
Paranatinga constitui um centro polarizador das atividades econômicas da região, situando-se 
no cruzamento das rodovias MT-130 e 1\Jff-020. A primeira delas parte de Rondonópolis, 
passa pelas cidades de Poxoréu e Primavera do Leste e cruza todo o Município de 
Paranatinga no sentido sul-norte, em trajeto aproximadamente paralelo ao curso do Rio 
Jatobá, continuando posteriormente até Marcelãndia. A MT-020 sai da Chapada dos 
Guimarães, atravessa o divisor de águas do Alto Xingu, passando pelos Municípios de 
CampLnápolis, Agua Boa e Ca.11.arana. 
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Apesar de Campinápolis conter aproximadamente 60% de seu território no Alto 
Xingu, optou-se por considerá-lo para efeito de gestão de recursos hídricos no Alto Rio das 
Mortes: pelo fato dessa zona estar protegida percialmente pela reserva AI - Parabubure. 
Além disso, a maior parte da população de Campinápolis concentra-se na cidade, localizada 
na outra Sub-bacia, gerando um fator adicional de impacto ao Rio das Mortes. 

Por sua vez, a inclusão do Município de Água Boa no Alto Xingu gerou um certo 
impasse, posto que sua sede e também sua'> raf zes históricas estão ligadas ao vale do 
Araguaia. Neste caso, adotou-se como critério o fato do seu território não possuir áreas de 
proteção ambiental no Xingu, justamente na região onde é elevado o número de nascentes 
que formam o Rio Sete de Setembro, afluente da margem esquerda do Culuene. Segundo o 
Projeto "Pró Irrigar", prevê-se o aproveitamento desse rio para o cultivo de pequena 
produção. 

O Município, com 11.469,74 Krn2, ficou com seu território dividido em três Sub 
bacias: 50% no Alto Xingu (I.4.1), 13% no Alto Rio das Mortes (Il.2.1), onde está localizada 
sua sede; e 37% no Baixo Rio das Mortes (Il.2.2). A cidade situa-se nas proximidades no 
divisor das bacias Amazônica e Araguaia, abrigando cerca de 7.500 habitantes (IBGE, 1991), 
que representa 41 % do total do Município. A porção situada no Baixo Rio das Mortes 
engloba a Área Indígena Areões, que mantém urna faixa de 2.1~5 Km2 com vegetação de 
cerrado ainda preservada. 
·--. As atividades predominantes no Município estão voltadas à pecuária e à pequena 

produção, sendo que esse padrão é também observado no Alto Xingu, estendendo-se 
~clusive na região de Canarana. 

Esse Município surgiu como resultado dos grandes projetos de colonização a leste 
de Mato Grosso que ocorreram entre 1970 e 1975. No ano de 1976, foi criado o distrito, 
pertencente a Barra do Garças, que passou oficialmente a Município no início dos anos 80. 
Atualmente, Canarana possui uma extensão de 10.870,59 Km2, e aproximadamente 75% do 
seu território estão contidos na Sub-bacia Alto Xingu, compondo a área de drenagem do Rio 
Sete de Setembro, na porção a jusante de Água Boa. O restante do território divide-se 
equitativamente nas Sub-bacias do Médio Xingu (I.4.2) e Baixo Rio das Mortes (II.2), este 
último ocupado totahnente pela AI - Pimentel Barbosa. 

As principais atividades econômicas estão voltada à pecuária, porém, há 
propriedades que cultivam arroz e seringueira. Tanto em Paranatínga, quanto em Canarana, 
registra-se o desenvolvimento da piscicultura em pequena escala. 

- A população do Município gira em to1110 de 12.000 habitantes (JBGE, 1991). com 
índice de ocupação urbano ligeiramente superior ao rural 

Assim, a cidade de Canarana constitui o único núcleo urbano do Alto Xingu, 
próximo ao Rio Tanguro, afluente da margem direita do Rio Xingu, de onde utiliza suas 
águas para abastecimento. Ao mesmo tempo, esse rio recebe os córregos que atravessam a 
cidade, possivelmente contaminados por despejos domésticos, uma vez que a área é 
destituída de sistema de coleta e tratamento de esgotos. Apesar de Canarana estar a montante 
do Parque, a carga poluidora que chega ao Rio Tanguro não deve estar trazendo qualquer 
prejuízo à reserva, devido ao seu potencial de diluição e depuração e à distância que o rio 
percon:e antes de chegar à área indígena. 
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O suprimento público de Canarana é feito pela SANEMAT, que complementa a 
captação superficial com água subterrânea (3 poços). A cidade encontra-se nas imediações 
do cruzamento das rodovias MT-020, que serve de ligação entre Cascalheira e Paranatinga, e 
a lVIT-IJO, que parte da BR-158 ainda em Canarana, seguindo ao norte em direção à 
Querência, A BR-158 constitui uma das principais vias de acesso à região leste de Maio 
Grosso; com início em Barra do Garças, onde se conecta à BR-070, continuando ao norte 
até divisa com o Estado do Pará. A pavimentação da rodovia abrange apenas o trecho de 
Barra das Garças a Canarana. 

Segundo os levantamentos elaborados pelo CEDI (1994), com base na interpretação 
de imagens de satélite, há uma extensa região totalmente desmatada que inclui as cabeceiras 
dos córregos do Caminho e Quebrado, na margem esquerda do Rio Tanguro, nas imediações 
do Parque Estadual do Xingu. Outros pontos de desmatamento mais evidentes são 
encontrados em vários contribuintes do Rio Sete de Setembro, como os córregos Queixada e 
Agua Parada, e a margem esquerda do Rio Culuenc, já no Município de Paranatinga. 

Ressaíta-se que a área de abrangência do Projeto conduzido pelo CEDI prioriza a 
zona oeste do Parque e suas imediações ao sul, não eglobando totalmente a Sub-bacia do 
Alto Xingu. No setor estudado: notam-se também manchas de desmatamento significativas 
na área de drenagem do Rio Curisevo, principalmente na foz do Rio Pacunieiro e Ribeirão 
Piranha. Ainda no Município de Paranatinga, é possivel verificar alterações nos rios Batovi e 
Jatobá, entre outros contribuintes da margem direita do Rio Ranuro, 

Na sua margem esquerda, onde está situado o Município de Vera, abrangendo toda 
a área de drenagem do Rio Ateichu (ou Von Der Steinen), estima-se que 7,5% da região são 
tomados por projetos agropecuários, com destaque para a pecuária extensiva que ocupa os 
locais já desmatados, situadas predominantemente nas cabeceiras desses rios. 

I.4.2. IvfÉDIO XINGU 

Essa Sub-bacia, com 100.087,47 Km2, compreende na margem esquerda do Rio 
Xi.ngu pouco mais da metade do Munícípío de Vera, a totalidade de Santa Cannem e cerca 
de 80% dos territórios de Cláudia e Marcelândia, Na margem direita, encontram-se São José 
do Xingu e aproximadamente 85% de Querência, 

O Médio Xingu possui ainda parte dos Municípios de Guarantã do Norte, Peixoto 
Azevedo, Matupã, Itaúba e Sinop, pertencentes ao Baixo Teles Pires (I.3.2); Sorriso, 
incluído na Sub-bacia I.3.1 (Alto Teles Pires); Canarana, pertencente ao Alto Xingu (I.4.1); 
Ribeirão Cascalheira, considerado no Alto Rio das Mortes (Il.2.1); e também Porto Alegre 
do Norte, São Félix do Araguaia, Vila Rica. Confresa, Cana Brava do Norte, Alto Boa Vista 
a serem abordados na Sub-bacia Il.1.2 (Baixo Rio Araguaia). 

A colonização da margem esquerda do Rio Xíngu esteve vinculada à implantação da 
Gleba Celeste, que correspondia ao maior empreendimento imobiliário instalado ao longo da 
rodovia BR-163, na década de 70, pela colonizadora SINOP - Sociedade Imobiliária do 
Noroeste do Paraná. Em 1979, foi criado o Município de Sinop e quatro distritos: Vera, 
Marcelândia, Cláudia e Santa Carmem, hoje emancipados. 

Além da Colonizadora SINOP. muitas outras empresas particulares de colonização 
se instalaram na região, tais como rvIAIKÁ, em Marcelândia, a COPETEL, no Município de 
Vera e ITAIPU~ em 'Cláudia. Segundo levantamentos efetuados pelo CEDI (1994); o 
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Município de Marcelândia constitui "área de domínio" da colonizadora Maiká, que surgiu em 
1980, sendo que atua1mente as terras encontram-se sob grave conflito fundiário. 

O procesgo de colonização nessa região reflete o mesmo modelo verificado em todo 
o norte matogrossense. A população, em sua maioria constituída de imigrantes do sul do 
país, se dirigiram ao local por incentivos governamentais, segundo o padrão clássico do 
Estado onde o desmatamento é seguido pela ocupação pecuária. 

Entre os principais contribuintes do Médio Xingu nesse setor destacam-se: o Rio 
Arraias ( ou Purificado) que abrange todo o Município de Vera na sua margem direita, 
delimitando à esquerda os Municípios de Santa Carmem, Cláudia e Marcelândia; o Rio 
Manissauá-Missu, tributário do Rio Arraias, que drena sucessivamente os Municípios de: 
Cláudia e Marcelândia, e o Rio Muaia-Missu que passa ao norte do Município de 
Marcelândia, 

Os estudos do CEDI revelam que, em 1994, a drenagem do Rio Arraias era 
ocupada em 3,12'?·i> com atividade agropecuária, e 3,45% com exploração madeireira. 
enquanto que no Rio Manissauã essas taxas cresceram para 11,32 e 4,81 o/o, sucessivamente, 
entretanto, o FJo Muaia-Missu é o mais atingido pelos desmatamentos, em suas margens e 
cabeceiras. 

O Município de Cláudia, onde nasce o Muaia-Missu, possui 6.918,08 Km2 de 
extensão, comportando cerca de 9.000 pessoas, das quais aproximadamente 60% vivem na 
zona rural. O núcleo urbano é banhado por córregos afluentes do Rio Azul, contribuinte da 
margem direita do Manissauã-Missu, ou Manito, como é conhecido regionalmente. Os 
serviços de abastecimento estão a cargo da SAl\iTu\iiAT, com captação obtida a partir de 
quatro poços, cuja água é tratada por simples desinfecção. A exemplo do que se verifica em 
outros núcleos urbanos da Sub-bacia, a cidade de Cláudia não dispõe de sistema de coleta e 
tratamento de esgotos. O processo de recolhimento do lixo segue o padrão geral do Estado, 
onde a prefeitura se encarrega da coleta e transporte, depositando os resíduos a céu aberto. 

Nessa região, a energia é fornecida pela CErv!A T através de termelétricas. o 
extrativismo vegetai é a principal fonte de renda do Município, concentrando em 1993 
aproxímadamenre 140 madeireiras (EI\1P AER - Estudo da Realidade Rural). Tal 
levantamento indica que no setor agrícola, pouco expressivo, as culturas giram em tomo do 
arroz, milho, café, mandioca e soja, enquanto que a atividade pecuária começa a ganhar cada 
vez mais importância econômica. 

Após percorrer o Município de Cláudia, o Manito drena Marcelândia, cuja área total 
é de 13.3~1,21 Km2, onde o zoneamento agroecológíco do Estado indica as seguintes 
vocações: 

Zona 3 ( agroflorestas e agricultura diversificada/ florestas) = 69'?,~ 
Zona 6 (manejo ambiental para conservação)= 15% 
Zona 7 (área indígenaj= 10,5% 
Zona 5 (manejo florestal sustentado)= 4% 
Zona 2 (agricultura diversificada/florestas/alta e média fertiíidadej= 1,5% 
A principal base econômica de Marcelândia está voltada para a exploração vegetal 

sendo que, em 1990, este setor era responsável por 65% dos impostos arrecadados no 
Município. De fato, o cenário que se observa ao redor da cidade demonstra o grau de 
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devastação na região, tal é o número de madeireiras implantadas no seu entorno, contendo 
pátios repletos de toras. Pelos dados oficiais obtidos pelo CEDI (op, citado). em 1991. a 
quantidade de madeireiras em Marcelândia chegava a 126, enquanto que Vera possuia 
praticamente o mesmo número (125)1 Cláudia 107 e Sinop 308 estabelecimentos . 

O sistema agrícola no Município é rudimentar, não utilizando máquinas, 
implementes e insumos modernos, pois a atividade é desenvolvida geralmente por pequenos 
agricultores que cultivam, nesta ordem de importância, arroz, milho, feijão, mandioca, café e 
guaraná. Normalmente emprega-se nesse processo a mão de obra familiar, cuja produção é 
direcionada para o consumo local. Alguns produtores locais desenvolvem o plantio do 
hortaliças, usando para irrigação as nascentes de córregos que passam na propriedade, o que 
tem gerado conflitos, pois alguns deles já estão secando, em prejuízo à área cultivada logo a 
jusante. 

Apesar de pontual, esse problema exemplifica claramente a necessidade de 
planejamento para projetos de irrigação no Estado. As águas que drenam o Município são 
usadas também em pequena escala por piscicultores, voltados principalmente ao comércio. 

A pecuária com exploração intensiva é o setor que mais cresce no Município, 
destinando-se à cria e recria e, na quase totalidade, as propriedades são de médio porte 
(E1vIP AER - Estudo da Realidade Rural) . 

Em 1991 (IBGE), o contingente populacional de Marcelândia era pouco inferior ao 
de Cláudia, perfazendo cerca de 8.900 habitantes, os quais se distribuíam pelas zonas rural e 
urbana praticamente na mesma proporção. 

Na cidade, o abastecimento público, operacionalizado pela SANEMAT, utiliza as 
águas do I\1aníto, além de quatro poços, cujo tratamento é feito por uma ETA convencional 
com capacidade para 19,25 l/s. Segundo informações locais, a turbidez desse rio 
normalmente é baixa durante todo o ano . 

Os esgotos são dispostos através de fossas domiciliares, não havendo sistema 
público de coleta e tratamento dos resíduos; contudo, supõe-se que a carga remanescente que 
alcança o rio seja insuficiente para causar alterações mais severas nas águas do Manito. 
Mesmo considerando o lançamento eventual de despejos domésticos nesse rio, é improvável 
que seus reflexos alcancem os domínios do Parque Nacional, onde este deságua no Rio 
" . Arraias, 

Quanto à energia, o atendimento é feito pela CEMAT através de termelétricas . 
durante aproximadamente 18 horas por dia, havendo quedas constantes no sistema . 

Muitos dos afluentes do Rio Manito têm suas nascentes concentradas no Município 
de Santa Carmem, destacando-se o Rio Azul, onde está implantado o núcleo urbano. 

Esse Munícípío foi desmembrado em 1991 a partir de Sinop e Cláudia, 
compreendendo uma área de 5.094,45 Km2. De acordo com o CEDI (op, citado), a 
população total em 1991 perfazia cerca de 2.300 habitantes, também distribuídos 
equitativamente nas zonas urbana e rural, Em Santa Carmem, o · padrão de ocupação do 
território é semelhante ao dos outros Municípios da região, prevalecendo a indústria 
extrativista madeireira e a pecuária; na agricultura destacam-se as culturas de arroz, milho, 
soja e também seringueira e café . 



- 
O Município de Vera, com 26.648,39 Km2, é banhado parcialmente pelos afluentes 

da margem direita do Rio Celeste, que flui em direção ao Rio Teles Pires. A porção territorial 
incluída na Sub-bacia do Alto Xíngu (cerca de 40%) está concentrada na bacia do Rio Von 
Den Steinen, já abordado anteriormente. No Médio Xingu, sua área ocupa toda a margem 
direita do Rio Arraias, enquanto que a cidade situa- se no divisor das bacias dos rios Xingu e 
Teles Pires. A área urbana comporta cerca de 3.300 habitantes, o que representa em tomo de 
30% da população total aproximadamente 10. 760 (IBGE1 1991). O abastecimento é feito 
pela SAI\1El\1.A T, com água proveniente de seis poços, enquanto que a energia é fornecida 
pela CEivlAT. 

O extrativismo vegetai é a principal atividade económica de Vera, representando, em 
1990, 73% do IC1\1S arrecadado no Município. A agricultura é pouco representativa na 
região, destacando-se soja, cultivada na Bacia do Teles Pires, arroz, milho, mandioca e 
seringueira. De acordo com o CEDI, no Município de V era existem grandes fazendas de 
pecuária, que já se estabeleceram na década de 70 e, atualmente, muitas delas estão 
arrendando parte da mata ainda não explorada para as indústrias madeireiras da região. 

Uma importante observação desse estudo diz respeito à distribuição espacial das 
áreas de desmatamento e de extração madeireira que estão associadas às estradas principais, 
indicando que a ocupação avança preferencialmente em direção às fronteiras do Parque 
Nacional do Xingu. Embora o percentual da exploração madeireira nessa região seja ainda 
pouco expressiva, verifica-se uma crescente velocidade de ocupação nos últimos anos. 

Quanto à infra-estrutura, o relatório aponta a precariedade em termos de energia 
elétrica, cuja grande expectativa gira cm tomo do "linhão" que está sendo instalado, devendo 
ser inaugurado ainda em 1995; o aumento dos casos de malária com imigração da mão de 
obra proveniente do garimpo; as doenças parasitárias por falta de saneamento básico e as 
doenças respiratórias que estão associadas ao excesso de poeira e fumaça das queimadas. A 
manutenção das estradas é feita normalmente pelos grandes fazendeiros e indústrias 
madeireiras, que são os principais usuários. 

A proximidade das empresas madeireiras com a BR-163 fornece uma vantagem 
compensatória no escoamento da produção. A partir dessa rodovia, a região é servida por 
quatro vias perpendiculares: ao norte, a MT~080 divide os Municípios de Marcelândia e 
Matupá, sendo a única que cruza o Rio Xingu pelo interior do Parque Nacional, chegando à 
margem oposta em São José do Xingu para alcançar em seguida o V ale do Araguaia; a wIT- 
320 tem o seu trajeto desde Itaúba até a Cidade de Marcelândia; a MT-423 que parte do 
norte de Sinop, passa pela Cidade de Cláudia chegando, posteriormente, a Marcelândia; e a 
MT-422, que conecta a MT-225 até a MT-423~ percorrendo apmas o Município de Santa 
Carmem. A :MT-225 sai da BR-163 em Sinop, passando sucessivamente por Santa Carmem 
e Vera, voltando a integrar-se à BR-163. 

O acesso ao extremo norte na margem esquerda do Rio Xingu é muito precário, 
mantendo praticamente isolados os Municípios de Peixoto Azevedo e Matupá nesse setor, de 
forma que a floresta encontra-se em grande parte preservada, Além da AI - Capoto-Jarina, o 
trecho acima da BR-080 contém a A! · Panará, situada nas cabeceiras do Rio Iriri, onde 
habitam em torno de 160 índígenas do grupo Panará. 

O cruzamento da BR~080 no Rio Xingu é feito por sistema de balsas 
operacionalizado pelos índios: que transitam no período da manhã até as 16:00 horas, 



evitando que o fluxo de pessoas eventualmente contaminadas por malária transmitam a 
doença à reserva, já que o horário pico de atividade do "carapanã" ocorre por volta das 6:00 
e 19:00 horas. Uma vez alcançada a outra margem, é necessário percorrer mais 40 Km 
aproximadamente até a cidade de São José do Xingu. Em todo seu percurso) até alcançar a 
comunidade de Alô Brasil, já na Bacia Araguaia T ocantina, a. estrada coita terrenos 
compostos basicamente por areia; o que dificulta o trânsito de veículos na região. 

Compreendendo 13.163,74 Km2, o Município de São José do Xingu está inserido 
entre os rios Xingu e seus afluentes Liberdade e Preto, avançando até o norte do Estado no 
limite com Pará. Nessa região: o Município de Vila Rica, pertencente ao Baixo Rio Araguaia, 
é drenado pela maior parte dos afluentes da margem esquerda do Rio Liberdade ( ou 
Comandante Fontoura). 

Durante a década de 70, surgiram as primeiras famílias que constituírem um 
povoado, desmembrando-se de Lucíara em 1991, quando então agregou terras do Município 
de São Félix do Araguaia. 

As principais atividades econômicas são baseadas na pecuana e na pequena 
produção agrícola. Deve ser destacado que o mapa de desmamento da cobertura vegetal do 
Estado, elaborado pela FEivfAIPRODEAGRO para os anos de 92/93, indica que no entorno 
da cidade de São José, ao longo da MT-080. reside a maior área contínua desprovida de 
vegetação em toda a Bacia do Rio Xingu, Entre as drenagens mais comprometidas estão o 
Ribeirão Capivara entre outros afluentes da margem direita dos rios Preto e Xingu, que fluem 
diretamente à reserva. 

O contribuinte mais importante do Rio Xingu nesse setor é o Suía-Míssu, drenando 
a direita o Município de Alto Boa Vista já abordado na Sub-bacia do Baixo Rio Araguaia 
(II.1.3). Na sua margem esquerda, está o Município de Querência, com 17.575,53 Km2 de 
extensão, originado em 1991 a partir de Canarana e São Félix do Araguaia. 

Queréncia, cujo nome indica uma expressão regionalista gaúcha (morada), surgiu 
através do projeto de colonização da COOPERCANA: tendo atraido os primeiros moradores 
em meados da década de 80. Com a economia voltada à pecuária, agricultura e cultivo de 
seringa, o Município compõe, juntamente com Alto Boa Vista e São José do Xingu, o maior 
índice de desmatamento nesta Sub-bacia. Segundo o mapa elaborado pela FEMA (op.cít.), o 
Médio Xingu contém entre 25 e 50% de mata alterada, o que o coloca numa situação de 
critícidade. 

Assim, os principais impactos na qualidade de água na Sub-bacia estão relacionados 
aos problemas de desmatamento que, nessa região, podem comprometer a reserva hídrica, 
além de acelerar os processos de erosão do solo e aumento da turbidez das águas, com 
assoreamento dos tios que drenam em direção ao Parque. Até o momento não está previsto 
nenhum aproveitamento hidrelétrico no Médio Xingu ou outro uso das águas que impliquem 
em impacto relevante. 
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Il. BACIA ARAGUAIA/TOCANTINA 

É 3 menor das três bacias hidrográficas de Mato Grosso. Com 132.237,56 Km2 de 
área, engloba 14~ 7% do território total do Estado na sua faixa leste, divisa com Goiás e 
Tocantins. Caracteriza-se por uma ocupação mais antiga que a Bacia Amazônica, com alta 
densidade em termos populacionais, gerando uma diversidade maior de conflitos pelo uso da 
água. A~ atividades produtivas desenvolvidas na bacia encontram, do ponto de VÍ.5ta 
ambiental, uma limitação imposta pelo alto nível de fragilidade de suas terras, onde 70% da 
área são fortemente susceptíveis aos processos erosivos. 

O Fio Araguaia - Tocantins tem a particularidade de ser totalmente navegável no 
trecho que atravessa o Estado, sendo historicamente utilizado para esse fim. Atualmente está 
em pauta a implantação da hidrovia que liga Mato Grosso ao Pará, visando principalmente o 
escoamento da produção de soja. Essa via se constituirá numa outra alternativa de acesso à 
região que, na sua porção centro-norte, apresenta uma situação precária em termos de infra 
estrutura viária. posto que o trecho asfaltado da BR-158, a mais importante desse setor, 
chega até o limite dos Municípios de Água Boa e Canarana. 

A parte de ocupação antiga da Bacia já apresenta malha viária mais densa e 
conservada, permitindo a ligação entre vârios Municípios conectando inclusive Mato Grosso 
e Goiás pelas Br's 070 e 364. A região do Vale do Araguaia é muito influenciada por Goiás e 
Minas Gerais, de onde vêm a maior palie dos pecuaristas, ao contrário da Bacia Amazônica, 
cuja colonização predominante é do sul do país. A polarização pelos outros Estados é tão 
evidente, que a maior parte das cidades ao longo do Rio Araguaia segue extra-oficialmente o 
fuso horário de Brasília. 

Contrapõem ao uso intensivo do solo na região, as áreas de preservação 
representadas pelas reservas indígenas, que se dispersam por todo o seu território, desde 
Primavera do Leste próxima à BR-070 e 158, até Canarana e Cascalheira. A reserva mais 
isolada encontra-se na foz dos rios Tapirara e Xavantes (ou Vertentes) com o Araguaia. 

O Vale caracteriza-se ainda pelo alto potencial turístico, representado pela 
balneabilidade dos rios e das fontes termais, que se concentram na região de Barra Garças e, 
particularmente, nas proximidades dos centros urbanos ao longo do Rio Araguaia. 

A Bacia Araguaia - Tocantina foi subdividida em cinco Sub-bacias: Alto Rio 
Araguaia, Médio Rio Araguaia, Baixo Rio Araguaia, Alto Rio das Mortes e Baixo Rio das 
Mortes. No Quadro 4.4 encontra-se a inserção dos Municípios nas diferentes unidades 
hidrográficas, enquanto que o Quadro 4. 5 relaciona as indústrias potenciahnente poluidoras 
da região. 
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QUADR04.4 

INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS SUB-BACIAS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 

BACIA ARAGUAIWI'OCANTINA (Fl 1/2) 

Municípios 1 Área Total Sub-bacia Principal Sub-bacia Secuadéria 
(Km2) 

1 
Denominação (%) de Inclusão Denominação (%)de 

1 Inclusão 

1 

IIl.4.IRio Correntes 4,3 
· ALTO A!t~GUAJA 5.417,76 Il.1.lALTO 3S,7 

RIO ARAGUAIA IIA,2,Alto Taquarj 60,0 
11.Z.Z.Baixo Rio das Mortes 26,1 

ALTO BOA VISTA 6.038,29 Il.1.2.BAIXO 12,Z 
RIO ARAOUAIA L4.Z.Médio XiJ1!1U 151,7 1 

l ALTO GARÇAS ID.4.l,Alto Taquari S9,8 
3.82.0,90 II.l.lALTO 3S,3 

RIO ARAGUAIA fil.3.2.Rio V•mwlho 4,SI 

AkAGUATANA 6.393,04 Il.2.2BAIXO 6S,O II. 1.2.Médio Rio Araguaia 35,0 
RIO DAS MORTES 

ARAGUAINHA 683,51 111.lALTO 100,0 ·O· ·O· 
RIO A."ll.AGUAIA 

II.1.1.Alto Rio Araguaia 18,5 
BARRA DO GARÇ.A..S 8.393,02 II.2.2.M!XO 55,S Il.1.2.Médio Rio Araguaia 2,0 

RIO DAS MORTES Il.2.1.Alto Rio das Mortes 24,0 

CAMPINÁPOLIS ,.929,01 IL2.1ALTO 40,0 I.4.1.Alto Xingu 60,0 i 
RIO DAS MORTES 

CAMPO VERDE 4.783,40 Il.2.lALTO 1 90,0 mz.1.Alto C.'uiabá 10,0 
RIO DAS MORTES 

CP..NABRAVA 3.494.30 Il.1.2.BAIXO 95.0 14.2.Médio Xingu 5.0 
DO NORTE RIO ARAGUAIA 

COCALINHO 19 .. 'iSl,53 II.1.2..MÉDIO 92,0 II.2.2.Baixo Rio das Mortes 8,0 
RIO ARAGUAIA 

CONFREM 5.483,89 Il.1.2.BAIXO 80,0 14.2.Médio XiDgu 20,0 
RIO ARAGUAIA 

GENERAL CARNEIRO 4.418,79 II.2.1.ALTD 80,0 ll.l.l.Alto Rio ~a 20,0 

t GUlRATINGA 
RIO DAS MORTES 

5.019,86 II.l.lALTO 90,0 m.3.2.Rio vonn.lbo 10,0 
1 RIO ARAGUAIA 

! Í LUCIARA 4.2SIO,S0 Il.1.::?.BAIXO 100,0 -0- -0- 
i RIO ARAGUAIA 
* Indica a localização da SEDE em relação às Sub-bacias 
Fonte PNUD/PRODEAGRO, 1995 

196 



QUADR04.4 
INTEGRt\.ÇÃO DOS MUNIC1PIOS NAS SUB-BACIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

BACIA ARAGUAIA/TOCA.l>.JTINA (Fl 2/2) 

: 

Municípios Área Total Sub-bacia Principal Sub-bacia Secundária 
(Km2) 

Denominação (%) de Jnclusão Denominação (%)de 
Inclusllo 

NOVA XAVANTINA 5.S66,Z9 JI.Z.lALTO 95,0 n. z. z. Baixo Rio dlllS 1 5,0 
1 RIO DAS MORTES Mortes 
1 

NOVO SÃO JOAQUIM 8.658,71 ll.2.IALTO 80,0 L4. l.Alto Xmgu 20,0 
1 RIO DAS MORTES 

PONTAL DO 2.729,&9 Il.1.lALTO 100.0 ·O· -0- ! ARAGUAIA RIO ARAGUAIA i 

1 PONTE BRANCA 686,62 Il.1.lALTO 100,0 ·O· ·O· 
1 ruo AR.4.GUAL4. 

PORTO ALEGRE 3.932,65 ll. l.Z.BAIXO 93,0 14.Z.MMlo Xlngu s.o 
DO NORTE 1 l!lO ARAGUAIA 

14.1 Alto Xíogu 8,0 
PRIMAVERA 5.533,17 II.2.IALTO 90,0 
DO LESTE RIO DAS MORTI.:S III.3.2.Rio V~lho 2,0 

RIBEIRÃO 12.655,38 Il.2.2.BAIXO 80,0 14.2.Médio Xúigu :20,0 ! CASCALHEIRA RIO DAS MORTES 

1 RIBEIRÂOZINHO 621,51 If.1.lALTO 100,0 -0- ·O· 
1 

ruo ARAGUAIA 
SP..NT A TEREZINH.t\. 5.739J2 Il.1.2.B.A.IXO 100.0 -0- -0- 

RIO A.!IAGUAIA 
L4.2,Médio Xingu 40,0 

1 
SÃO FÉLIX DO 19 . .'.!Zl.76 II.1.3.BAIXO "º·º Af!AOUAIA 1 sro ARAGUAIA n.z.2.Bllixo Rio Üllll 10,0 

Momis i 
1 

TESOURO 4.206,06 Il.1.lALTO 98,0 m.J.2.R.ío Ve~lho 2,0 1 
RIO ARA.CfüAIA i 

j TORIXORÉU 2.432,94 ILl.lALTO 100,0 -0- -0- 
1 ruo ARAGUAIA 

VILA RICA 7.543,76 Il.1.2.B.A.IXO 50,0 I.4.Z.Médio Xingu 50,0 
1 RIO ARAGUAIA 

* Indica a localização da SEDE em relação às Sub-bacias 
Fonte PNUD/PRODEAGRO, 1995 
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Municioio. Indústria Aü,idade Lícenc, Trat de efluente Local de Lançamento 
Alto Arazuaia Nestlé ind e com. ltda fab. prod leite L.1. L. Ativados Córr, Boiadeiro 
Alto Boa Vista Nada Consta -- Alto Garcas Nada Consta 
Arazuaiana --- Nada Consta 
Arazuainha -- Anésío Miloh queijaria L.P. Filtro biol~- Jrrigação -- Barra do Garxas Druanza s/a agroindustrial destilação de álcool Irrigação 

Refri. do Noroeste s/a Coca Cola fab. enIDIITaf. refrigerantes Córr. Sem Nome .__. 
Sadia Oeste s/a ind. com. abae e frígoríficação de bovinos Rio Arazuaia ~--- .___ 

Campinápolis Laticínios Quatro Irmào:5 Ltda fab. prod. leite Não - -· Campo Verde Sadia Mato Grosso S/A fabrica de ração L.O. Não Não ---·-- Sadia Agroa1tlcola ~ia de fümgos L.I. F. Biológic-o/ Swnidow·o _!rrigação ·- Cana Brava do Norte Nada Co11Sta r----· ·- ---------- 1--- Cocalinho Nada Consta 
Coníresa 

,____ -· Destilaria Gaineleira s/a destih~o de álcool ~-·------ General Carneiro __ Nad~Ç2~t~ ·--L----------- ~----·- ~ 

QUADR04.5 
Cadastro das Indústrias Potencialmente Poluidoras na Bacia Hidrografica (FEJvlA-1994) 

Bacia Araguaia J T · · 

OBSERVAÇOES: 
• L.P. =,> Licença Prévia 
• Ll. ='> Licença de Instalação 
• L.0.=> Licença de Operação 
Fonte FEMA, 1994 
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QUADR04.5 
Cadastro das Indústrias Potencialmente Poluidoras na BaciaHidrogratica (FElvfA-1994) 

~-- .u~u...,.4 .r J. uwa.uw,a 
Guirainsa Nada Consta 
Lucíara Nada Consta 
Nova Xavantina Nada Consta 
Novo São Joaquim Nada Consta 
Pontal do Araguaia Nada Consta 

-· -- Ponte Branca Nada Consta 
Porto Alezre do Norte Nada Consta 
Primavera do Leste Nada Consta 
Ribeirão Cascalheira Nada Consta 

- ·--------- Ribeirãozinho Nada Consta . ·- Santa Terezinha Nada Consta 
São Félix do Araguaia Nada Consta 

'-- .. _ i-.--~w- Tesoura Nada Consta 
---- Tmixoréu Laticínios Brasil Centra 1 Ltda fab. E!º~ leite Não -- Vila Rica Nada Consta 

·- OBSERVAÇOES: 
•• L.P. ::.·> Licença Prévia 
• L.I. "'-> Licença de Instalação 
• L.O.==:> Licença de Operação 
Fonte FEivf.A., 1994 
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II.1. SUB-BACIA RIO ARAGUAIA 

II. 1.1. ALTO RIO ARAGUAIA 

A Sub-bacia do Alto Rio Araguaia, com 22.937,00 Km2, compreende as áreas 
totais dos Municípios de Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, Pontal do 
Araguaia e parte significativa dos Municípios de Alto Araguaia (36%), Alto Garças (35%), 
Tesouro (98%) e Guiratinga (90%). Além desses, a Sub-bacia abrange uma parcela dos 
territórios de Atto Taquarí, que compõe a Bacia Platina (III.4.2), além de Barra do Garça e 
General Carneiro, pertencentes à Sub-bacia II.2.1. (Alto Rio das M011es). 

A principal característica sócio-ambiental do Alto Rio Araguaia é a diversidade de 
padrões de uso do solo e ações de grande impacto ambiental. Neste recorte de usos, 
destacam-se as atividades garimpeiras de diamante em áreas de Torixoréu, Tesouro e 
Guiratinga, hoje em declínio. A Sub-bacia detém uma significativa reserva de diamantes ao 
longo dos principais rios, sobretudo no Araguaia, no trecho compreendido entre Araguainha 
e Pontal do Araguaia. Na produção de soja, com suas características de monocultura que 
exige uso intensivo de agrotóxicos, destacam-se os Municípios de Alto Araguaia, 
Ríbeirãozinho, Guiratinga e Alto Garças. Ao lado dessas atividades, a pecuária se coloca em 
grandes áreas de Ponte Branca e Alto Garças, estando presente também nos outros 
Menícípios dividindo espaço com culturas diversificadas: onde se destaca o arroz em 
Ribeirãozinho. 

A exploração de garimpo de diamante realiz.ada nas barrancas dos rios, mesmo 
estando em fase de decadência, aliada ao cultivo de soja e a pecuária, compõe um quadro de 
extrema fragilidade ambiental, uma vez que são desenvolvidos em terrenos altamente 
susceptíves à erosão: numa faixa com significativa concentração de nascentes. 

Essa região não encontra quase nenhum elemento de preservação potencial, seja na 
forma de unidades de conservação ou programas especiais de recuperação de microbacias, 
restando apenM um pequeno trecho como área protegida, representada pela reserva indígena 
1\,fenrre, em General Carneiro . 

O Município polo da Sub-bacia é o Alto Araguaia, com seu território cortado pela 
BR-364, que liga Mato Grosso a Goiás na cidade de Santa Rita do Araguaia. A partir desse 
Município, a rodovia conecta-se à !\,1T-100, que se prolonga em trecho paralelo ao Rio 
Araguaia até Cocalinho (Médio Rio Araguaia) unindo grande parte das sedes municipais das 
duas Sub-bacias. 

Toda a região foi habitada, nos primórdios, pelo novo indígena Bororo, até que, no 
final do século passado, uma expedição alcançou o Rio das Garças a procura de minerais, 
descobrindo jazidas de diamante ao longo desse percurso . 

. Alto Araguaia, após ter sofrido varies desmembramentos, possui hoje 5.417,76 kt-n2 
ocupando a porção mas a montante do vale ( cerca de 40%) estando o restante do território 
situado na Bacia Platina. Sua população, em tomo de 10.800 habitantes (]BGE,1991) vive 
predominantemente na zona urbana (78%). O abastecimento na cidade, a cargo da 
SANEMAT, era feito através do Córrego Gordura, sendo que nesse curso d'água há um 
pequeno aproveitamento hidrelétrico, com potência de l MW (PCH-Alto Araguaia). A 
captação está hoje restrita ao Córrego Boiadeiro, complementada com água subterrânea ( 11 
poços). De acordo com o Cadastro de Indústrias Potencialmente Poluidoras da FE:MA 
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( 1994 ), esse córrego recebe também os efluentes já tratados da Fábrica de Laticínios Nestlé, 
mas não especifica se o ponto de lançamento está situado a montante ou a jusante da 
captação. 

A cidade, como outras da Sub-bacia, não possui sistema de esgotamento sanitário 
refletindo nas águas do Rio Araguaia, que também recebe contríbuíção de Santa Rita do 
Araguaia, situada na margem oposta do rio, em Goiás. De acordo com o levantamento 
efetuado por ocasião do estudo para implantação da UHE-Couto de Magalhães 
(ELETRONORTE, 1988), as águas nesse trecho apresentavam um alto índice de 
contaminação focal. 

Outro ponto importante destacado nesse trabalho diz respeito à constatação de 
trifuralina nas águas do Araguaia. que é um composto tóxico aplicado na lavoura de soja. 
Considerando que a área de plantio aumentou nos últimos anos, supõe-se que a 
contaminação do rio deve ter aumentado proporcíonaímente, A aplicação mais intensiva de 
agrotóxicos na Sub-bacia ocorre atualmente no Município de Alto Taquari, nas cabeceiras do 
Rio Araguaia ao longo da 1\.ff'-100, estendendo-se também ao sul do Município de Alto 
Araguaia, onde é generalizado o desmatamento das nascentes, propiciando o transporte de 
sólidos pelo rio, principalmente na época de chuvas. 

Ao fado de uma agricultura tecnificada, que se prolonga pela Bacia Platina, há 
também no Alto Araguaia a pequena produção de substância, como milho, arroz, mandioca e 
banana, além da pecuária. 

Seguindo o curso do Araguaia, está o Município de Araguainha, antigo Distrito 
pertencente a Ponte Branca, que teve sua origem ligada aos garímpos de diamante, 
emancipando-se em 1963. Com apenas 683,51 Km2 de extensão, seu território está 
compreendido totalmente na zona agroecológica 4, definida pelos estudos da SEPLAN 
(1991). Segundo o zoneamento proposto para o Estado, essa área é recomendada para a 
pecuária extensiva ( cria e eventualmente recria de gado) em ambientes de cerrado de 
planaltos e pantanais, ecologicamente inaptos para substituição da vegetação natural, 
admitindo porém o aproveitamento sustentado da oferta de plantas forrageíras nativas. 

O Município de Araguaínha apresenta uma agrícultura de subsistência em pequena 
escala, através do cultivo de milho, mandioca, feijão e arroz (Elv.lP AER, 1993). A pecuária é 
sua principal atividade econômica ocupando grandes extensões, destinada ao corte, enquanto 
que a produção leiteira é parcialmente aproveitada pela indústria de queijo instalada na 
região. Essa fábrica promove o tratamento de seus efluentes, dispondo posteriormente os 
resíduos no solo pelo sistema de irrigação (FEMA-Cadastro das Indústrias Potencialmente 
Poluidoras, 1994). 

Apesar da cidade já receber as águas do Rio Araguaia com certo nível de alteração 
nota-se que o suprímento público, feito pela SANEMAT, utiliza apenas água subterrânea 
para abastecimento, mediante a captação em 2 poços, cujo tratamento é feito por simples 
desinfecção. A população de: Araguainha totalizava cerca de 1.400 habitantes (IBGE,1991), 
80% vivendo na cidade. 

Ponte Branca, situada logo a jusante do Rio Araguaia. foi desmembrada em 1953 
do Município de Alto Araguaia. No inicio deste século, quando era conhecida como 
Alcantilado do Araguaia, tinha sua economia voltada para agricultura e pecuária. 
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O nome Ponte Branca diz respeito a uma forte enchente que ocorreu em meados da 
década de 40 no Rio Araguaia, destruindo uma ponte recém-construída que ligava os Estados 
de Mato Grosso e Goiás. Seu território ocupa hoje somente 686,62 Km2 de área e, segundo 
o zoneamento agroecológico da SEPLAN (1991), predomina em Araguainha a Zona 4, 
destinada à pecuária extensiva em cerrados. 

A pecuária de corte é a atividade econômica mais relevante do Município, enquanto 
que aquela voltada à produção leiteira vem se destacando com maior intensidade nos últimos 
anos, impulsionada pela indústria de laticínio recém-instalada no Município. 

A exploração agrícola é incipiente, tendo como lavouras mais importantes o arroz, 
o milho, a mandioca, estas duas últimas praticadas basicamente como culturas de subsistência 
(ElvfPAER, Estudo de realidade Rural, 1993). O Município conta com um número reduzido 
de fábricas, sendo que o laticínio mencionado anteriormente até o momento não consta do 
Cadastro das Indústrias Poluidoras da FEMA (1994). 

Ponte Branca, segundo o censo do IBGE (1991), possuía aproximadamente 3.700 
habitantes. 7 4 º/o deles vivendo na zona urbana. Esses dados, entretanto, incluem o 
contingente do atual Município de Ribeirãozinho, que se desmembrou nesse mesmo ano. A 
cidade é abastecida mediante a captação de 4 poços (SANEMAT), com águas tratadas por 
simples desinfecção .. As cidades de Ponte Branca e Araguainha fazem parte do sistema 
interligado da CEMAT . 

Vários aproveitamentos hidrelétricos estão previstos no Rio Araguaia, além da UHE 
Couto de Magalhães, citada anteriormente, destacando-se a UHE's Ba.1Ta do Peixe, Torixoréu 
e Barra do Caiapó, sendo que as quatro somam um potencial superior a 1.000 MW. No Rio 
São Domingos, que delimita Ribeirãozinho e Torixoréu, há uma PCH em operação (São 
Domingos) de 2,5 M\V, que fornece energia a esses dois municípios. 

Ribeirãozinho é um pequeno município, de 621,51 K.m2, encaixado entre Torixoréu 
e Ponte Branca, tendo sido emancipado em 1991. A ocupação de seu tenitório segue o 
mesmo padrão regional, voltado à pecuária e em pequena escala, à lavoura. O abastecimento 
da cidade é feito pela S ANE:t-AAT que utiliza 3 poços . 

O território de Torixoréu, com 2.432,94 km2 de extensão, ocupa toda a porção da 
margem esquerda do Rio São Domingos e a margem direita do Rio Diamantino, delimitando 
o Município de Portal do Araguaia, ao norte . 

No local em que está assentado o núcleo urbano foi, até o início da década de 30, 
um porto de passagem para a cidade de Beliza, no Estado de Goiás, através do Rio Araguaia. 
Nesse período, aportam à região os pioneiros que visavam a exploração pecuária e, em tomo 
de sua fixação, surgiu um povoado que foi eievado à categoria de Município em meados da 
década de 50. 

A pecuária continua sendo hoje a atividade econômica mais relevante de Torixoréu, 
onde a maior parte do rebanho é destinada ao corte, que é encaminhado ao frigorífico de 
Barra do Garças. A produção leiteira é comercializada no laticínio local, com capacidade 
para processar 600.000 litros/ano .. Além das atividades pecuárias o Município cultuva arroz, 
milho e soja, (ElvlPAER, Estudo de Realidade Rural, 1993). 

O parque industrial é restrito, contendo algumas olarias, mercearias, serrarias e 
benefiadoras de alimentos. O laticínio implantado no local, segundo o Cadastro da FEMA 
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(1994), está operando sem o processo de licenciamento regulamentado; não há informação a 
respeito do sistema de tratamento da indústria. 

A cidade, onde vivem cerca de 5.500 pessoas (IBGE, 1991), representando 66% do 
total do Município, não dispõe de rede de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
contribuindo para a contaminação dos córregos que atravessam a área urbana. O relatório da 
E1v1P AER, supra citado, menciona que os dois hospitais de T orixoréu lançam seus efluentes 
no Córrego dos Bois e do Capim Branco, sendo que o primeiro tem sua foz no Rio 
Araguaia, 100 metros a montante da captação da cidade. O segundo é usado por inúmeras 
familias para lavagem de roupa no bairro do entorno. 

A SANEMAT1 responsável pelo abastecimento público utiliza, além da captação 
superficial no Rio Araguaia, as águas provenientes de 3 poços, que sofrem processo de 
tratamento na ETA local. Entretanto, esse quadro impõe um acompanhamento constante 
sobre a qualidade da água bruta captada, para avaliar se o nível de contaminação fecal não 
supera os limites recomendados pelo CONA1v1A, que visam a proteção à saúde pública. Os 
dados levantados na captação da SANEMA T (item 5) indicam valores médios elevados de 
turbidez (jan/94), o que pode prejudicar o processo de desinfecção. Nesse cenário, a questão 
de saneamento cm T orixoréu exige medidas imediatas por parte dos órgãos públicos. Como 
se verifica em todas as cidades da Sub-bacia do Alto Rio Araguaia, o lixo é coletado pelas 
respectivas prefeituras e disposto a céu aberto, constituindo em elemento adicional de 
poluição na área. 

O Município de Pontal do Araguaia, com 2.729,89 Km2 é delimitado pelo Rio 
Diamantino, Ribeirão São José das Garças e Araguaia. Emancipado de Torixoréu cm 1991, 
sua economia está baseada na exploração de diamante, na pecuária, e também na pequena 
produção. 

O Rio das Garças, antes de drenar Pontal do Araguaia, que está situado no seu 
trecho mais a jusante, passa pelo Município de Alto Garças, onde tem suas nascentes, 
Guiratinga e Tesouro, sucessivamente. Sua área de drenagem configura a porção mais 
impactada da Sub-bacia, registrando conflitos de várias naturezas. 

O Município de Alto Garças, com 3.820,90 Km.2, possui cerca de 65% do seu 
território na Bacia Platina, distribuído pelas unidades ill.4.1 (Itiquira) e ill.3.2 (Rio 
Vermelho ). Grande parte de sua área é ocupada pela monocultura de soja, comprometendo 
uma vasta faixa de nascentes com desmatamento e aplicação de venenos na lavoura. 

A situação do Rio das Garças piora sensivelmente ao passar por Guiratinga, pois 
está submetido à exploração garimpeira: que tem continuidade em Tesouro. Esse Município, 
compreendendo 4.206, 06 Km2 de área, possui apenas 2% do seu território na Bacia Platina 
(IIl.3.2.j. 

Guiratinga, com 5.019,86 Km2 de extensão, também possui uma pequena parte de 
sua área (10%) disposta na Bacia Platina (III.3.2 - Fio Vermelho). Este reúne a maior parte 
dá população na área de drenagem do Rio <las Garças, num total de 14.800 habitantes 
(IBGE! 1991), com alto índice de urbanização (83%). A seguir, vem Alto Garças com um 
total de 8.300 habitantes aproximadamente, também concentrados na área urbana (84%); e 
Tesouro, que reuma pouco mais de 4.500 pessoas, a maior parte delas vivendo na cidade 
(72%). 
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Nenhum dos núcleos urbanos dispõe de rede coletora de esgotos, contribuindo com 
uma carga orgânica fecal que flui parcialmente para os afluentes do Rio das Garças. 

Ao chegar na Cidade de Barra do Garças, onde deságua no Araguaia, esse rio 
carrega um teor elevadíssimo de sólidos que está comprometendo severamente a vida 
aquática, além de prejudicar a qualidade das águas para captação, recreação, entre outros 
usos que se verifica no trecho mais a jusante. Dessa forma, a Sub-bacia como um todo 
impõe a necessidade de medidas ambientais corretivas, com recuperação de áreas 
degradadas, devendo ser priorizados os Municípios drenados pelo Rio das Garças, com 
destaque para Tesouro e Pontal do Araguaia. Nos programas de mícrobacias, merecem 
destaque os Municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, onde as nascente dos principais rios 
estão sendo ocupada pelo plantio da soja. 

204 



II. 1.2. i'AEDIO FJO ARAGUAIA 
Para efoito de gestão de recursos hídricos, a Sub-bacia do Médio Rio Araguaia, com 

18.681,02 Km2, compreende apenas o Município de Cocalinho que tem 90% de sua área 
incluídas nesse setor, enquanto que o restante de seu terrítórío está inserido no Baixo Rio das 
Mortes (II.2.2.). O Médio Rio Araguaia contém ainda cerca de 35% do Município de 
Araguaiana e 2% de Barra do Garças, ambos pertencentes à Sub-bacia Il.2.2. 

Apesar do núcleo urbano de Araguaiana estar contido na área de drenagem do 
Médio curso do Rio Araguaia, optou-se por considerar o Município na unidade hidrográfica 
II.2.2 .• pelo fato de possuir a maior porcentagem do território nessa Sub-bacia, englobando 
zonas de nascentes do Rio Pindaiba, sujeito a maior pressão antrópica. 

A região do Médio Araguaia tem como principal característica sócio-ambiental 
apresentar uma grande uniformidade em toda a sua extensão, dada pelas limitações de sua 
conformação física, que corresponde a áreas inundáveis da Planície do Bananal. A Sub-bacia 
concentra o maior percentual de terras de alta fragilidade da Bacia Araguaía/T ocantina e 
também do Estado do Mato Grosso, equivalente a cerca de 93% de sua área. Tais limitações 
fizeram com que a região fosse ocupada pela pecuária extensiva, já que somente 1,4% da 
Sub-bacia contém solos propícios para o desenvolvimento da agricultura. 

Apesar de compor um ambiente extremamente frágil em função das áreas 
alagadiças, uma porção mínima do médio curso do Rio Araguaia, menos de 1 o/o, encontra-se 
legalmente protegido. Essa reserva é representada pelo Parque Estadual de Serra Azul, no 
Município de Barra do Garças. 

Outra característica que ressalta na Sub-bacia diz respeito à polarização dessa faixa 
com o Estado de Goiás, havendo inúmeros pontos de conexão no percurso do rio por pontes 
ou balsas. Devido à proximidade e à facilidade de acesso, as trocas comerciais e de 
população fazem com que se constitua neste eixo uma forte influência cultural de Goiás. O 
trecho norte da Sub-bacia faz limite com o Estado de Tocantins. 

A malha viária regional tem como via principal a MT-100, com trajeto 
aproximadamente paralelo ao Rio Araguaia, conectando inúmeras cidades ao longo do vale, 
desde Mato Grosso do Sul até Luciara, Sub-bacia JI.1.3.(Baixo Araguaia), passando pelos 
núcleos urbanos de Barra do Garças, Araguaiana e Cocalinho. Desta última cidade, Parte a 
MT-326 que cruza. transversalmente a Sub-bacia e termina na IvIT-15&, Município de Agua 
Boa, permitindo o acesso a Nova Xavantina e Barra do Garças por urna via pavimentada. 
Outra ligação transversal ocorre a aproximadamente 70 Km ao sul de Cocalinho, lvIT·251, 
conectando Aruanã em Goiás a Nova Xavantina. 

..••... 

A exemplo das demais estradas que cruzam a Bacia Araguaia- Tocantina, 
normalmente assentadas sobre pacotes arenosos e construídas sem levar em consideração a 
drenagem natural dos cursos d'água, tem provocado a formação de enormes voçorocas a suas 
margens, contribuindo para a erosão dos solos e pondo em risco inclusive os veículos que 
fazem esse percurso. 

Nesse aspecto, a hidrovia Araguaia-Tocantina constituirá um elemento positivo de 
preservação ambiental, posto que o fluxo de cargas nesse trecho passará a ter uma outra 
alternativa de escoamento. Até o presente as informações sobre a hidrovia não revelam se o 
projeto inclui os núcleos urbanos da Sub-bacia como zon.a portuária. 
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Cocalinho é uma cidade que possuía, no anode 1991(IBGE), em tomo de 2.400 
habitantes, representando 45% da população total do Município, Compreendendo uma área 
de 19.:5:51,53 Km2, a densidade populacional é rarefeita, inferior a 0,3 hab/Km2. Além da 
pecuária, que consiste na principal fonte de arrecadação do ICMS (62% em 1990), o 
Município cultiva arroz sequeiro, em 90% dos casos utilizando sistema mecanizado 
(EivIP AER, 1993). 

Embora a infra-estrutura de comércio e serviço na cidade seja precária, esse núcleo 
atrai turistas que buscam atividades de lazer em tomo do Rio Araguaia, principahnente no 
período de férias escolares em julho. A energia elétrica é fornecida pela CEMA T, através de 
termelétrica, enquanto que o abastecimento, a cargo da SANEMAT, é feito por meio de 
águas subterrâneas, com aproveitamento de 2 poços, tratados por simples desinfecção. 

Devido ao freático nessa região ser aflorante e a área urbana não dispor de rede 
coletora de esgotos, é provável que as fossas domiciliares locais não apresentam um 
funcionamento adequado, havendo portanto um alto potencial de contaminação lençol 
subterrâneo. 

Por outro lado, as cargas orgânicas e fecais que afluem ao Rio Araguaia. a partir de 
Cocalinho devem ser pouco eigniflcativas perante o capacidade de diluição e depuração do 
rio. A região, essencialmente pecuáría, tem um número muito reduzido de indústrias, não 
sendo constatados laticínios, provavelmente porque o rebanho bovino é destinado na sua 
maioria ao corte. 

Diante desse quadro, supõe-se que a qualidade das águas nesse trecho do rio sejam 
compatíveis com as atividades de recreação. Em Araguaiana, que fica a jusante de Barra do 
Garças, o rio tende a estar mais comprometido, transportando possivelmente uma parte das 
cargas poluidoras geradas do alto curso. Nesse caso, merece atenção especial as águas 
destinadas ao abastecimento público que são captadas do Rio Araguaia, complementada por 
3 poços. A cidade não dispõe de sistema de coleta de esgotos e o lixo, tal como ocorre em 
Cocalinho, é disposto a céu aberto, No seu conjunto, a região do Médio Rio Araguaia pode 
ser considerada pouco impactada, sendo que os principais fatores de poluição e 
contaminação do rio provém da Sub-bacia II.1.1.( Alto Rio Araguaia), situado na área a 
montante. 
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II. 1.3. BALXO RIO ARAGUAIA 

São considerados pretencentes a essa Sub-bacia os Municípios de Cana Brava do 
Norte, Confresa, Luciara, Porto Alegre do Noite, Santa Teresinha, São Félix do Araguaia. 
Vila Rica e Alto Boa Vista. 

Dos Municípios que integram o Baixo Rio Araguaia, Luciara e Santa Teresinha têm 
a totalidade de sua área dentro de seus limites. Cana Brava do Norte, Porto Alegre do Norte 
e Confresa estão na quase totalidade incluídos nesta Sub-bacia, contendo uma pequena faixa 
na Bacia Amazônica (I.4.2. Médio Xingu). O Munícípío de Vila Rica, na divisa com Pará, 
tem somente 50% de seu território nessa Sub-bacia, estando o restante disposto também no 
Médio Xíngu, São Félix do Araguaia está compreendido parcialmente na Bacia Amazônica 
(40%), compondo a Sub-bacia eirada (I.4.2.), e ainda uma porção menor (10%) dentro da 
Bacia Araguaia/Tocantina, pertencendo à Sub-bacia Il.2.2.(Baixo Rio das Mortes).Alto Boa 
Vista, embora compreendendo a maior porcentagem de sua área, cerca de 62% na Sub-bacia 
I.4.2. (Médio Xingu), foi incluída no Baixo Rio Araguaia por conter sua sede nesta unidade 
hídrogratíca e por exercer maior pressão sobre os recursos hídricos neste setor. O Município 
dispõe ainda de aproximadamente 26% do território incluídos no Baixo Rio das Mortes 
(Il.2.2.). 

A característica sócio-ambiental que ressalta no Baixo Rio Araguaia diz respeito a 
seus recursos florestais e ao processo de desmatamento que se constata em toda a região no 
eixo leste-oeste, completando o movimento mais antigo de colonização no sentido sul-norte. 
Atualmente, a maior pressão é verificada no entorno do seu límíte com a Bacia Amazônica, 
na faixa ao norte do Estado do Mato Grosso, formando um outro cinturão semelhante mais 
afastado ao que se observa no entorno do Parque Nacional do Xíngu, na altura do paralelo 
u-. 

.,_, O padrão de ocupação principal na região é dado pela pecuária extensiva que veio 
tomando o lugar da floresta, possibilitando uma atividade madeireira, hoje de pequena 
expressão e pouca importância econômica, porém, com maior expressividade ao longo do 
divisor da Bacia Amazónica, nos limites do Estado do Mato Grosso e Pará. Em trechos mais 
próximos ao Rio Araguaia, no entorno das várzeas inundáveis da planície do Bananal, a 
atividade pecuária vem se desenvolvendo nos mesmos moldes da Sub-bacia Il.1.2. Médio 
Rio Araguaia} pois a totalidade das terras são de alta fragilidade. Um destaque nessa região é 
a presença de monocultura da cana em Confresa, onde está implantada uma usina de álcool. 

Os principais contribuintes do Rio Araguaia no seu baixo curso são: o Rio Tapiraré, 
que drena pela margem direita, mais ao sul da Sub-bacia, os territórios de São Félix do 
Araguaia, Alto Boa Vista e Luciara; e o Rio Crisóstomo, limitando uma faixa ao norte com o 
Município de Vila Rica e uma parte de Santa Teresinha. Na zona central, compreendida 
entre os dois rios. encontram-se o restante de Santa Teresinha, Confresa, Porto Alegre do 
Norte e Cana Brava do Norte. 

Na Sub-bacia do Baixo Rio Araguaia, conformando uma região preservada, 
encontra-se a AI Tapirapé/Karaiá, que se situa em faixas dos Municípios de Santa Teresínha 
e Luciara, com 661:66 Km2 de área, tendo sido demarcada para proteção dos grupos étnicos 
Tapirapé e Karajá. A área indígena é cortada pelo Rio Tapirapé no trecho de sua 
desembocadura no Rio Araguaia. A AI Urubu Branco está disposta na margem do Rio 
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Tapiraré, ocupando 1.570 K..1112 nos Municípios de Santa Teresínha, Confresa e Porto Alegre 
do Norte. 

Há também a Al São Domingos, de apenas ~7Km2 de extensão no Município de 
Luciara ao sul da cidade, onde moram aproximadamente 100 pessoas da etnia Karajá, além 
de parte da .AJ Marawatsede, que se estende pelo Baixo Xingo, totalizando 1.680 Km2 onde 
vivem índios do grupo Xavantes, Como acontece em muitas outras reservas do Estado, estas 
também não possuem nascentes expressivas em sua área. 

O Município de São Félix do Araguaia recebeu essa denominação, no Inicio da 
década de 40, por ocasião da visita de um bispo ao local, que invocava esse santo diante das 
dificuldades encontradas para conquistar uma terra povoada por indígenas. O 
desenvolvimento da região deu-se com o incentivo dos governos Estadual e Federal para 
instalação de grandes fazendas: visando o melhor aproveitamento do cerrado e dos campos 
para a agropecuária. Na década de 70, a época foi dos projetos voltados à colonização, com 
concomitante abertura de estradas favorecendo as aplicações de capital. 

Após a abertura da fronteira agropecuária na Amazônia Legal, logo surgiram os 
conflitos de terra, enquanto que a tensão social que se estabeleceu entre fazendeiros de 
grande porte e a população de menor poder aquisitivo impôs a necessidade de se promover 
assentamento de colonos e posseiros na área, Um dos fatores que mais contribuiu para 
emancipação de São Félix em 1976 a partir de Barra do Garças foi o turismo, polarizado 
pelo Rio Araguaia e a Ilha do Bananal, compondo uma paisagem de praias belíssimas. 

No ano de 1991, São Félix perdeu uma porção significativa do seu território em 
função do desmembramento dos Municípios de Cana Brava do Norte, Alto Boa Vista e 
Querência. Com esse processo, sua área de 41.510,41 Km2 ficou reduzida hoje a 19.521~76 
Km2. Os dados censitários do IBGE (1991) revelam a situação anterior, onde a população 
total era de aproximadamente 14. 800 habitantes, 61 % vivendo na zona rural. 

A príncipal atividade econômica do Municípíc é a pecuária, que respondia em 1991 
por cerca de metade do íCMS arrecadado pelo Município e O, 16% do total do Estado, 
seguido pelo comércio e agricultura. Como ocorre na maior parte do Vale do Araguaia, 
predomina no Município a bovinocultura de corte, no sistema extensivo de criação 
(E:tvn? AER, Estudo da Realidade Rural). 

A cultura explorada economicamente com maior destaque é o arroz, sendo que as 
demais (milho e mandioca) são destinadas à subsistência. O arroz é utilizado em geral na 
abertura de áreas, para futuras implantações de pastagens; sua comercialização é feita com a 
CONAB, maior compradora no Município, embora exista uma rede de comércio com Pará e 
Goiás. 

Na atuai configuração espacial, São Félix do Araguaia ocupa uma extensa zona de 
nascentes que fluem para o Rio Xavantinho ( ou das V ertentes ), principal contribuinte do Rio 
Tapiraré, na sua margem direita. De acordo com a mapa de desmatamento da cobertura 
vegetal nos anos de 1992/1993, (FEMAIPRODEAGRO), nota-se duas manchas enormes 
desmaiadas ao longo da BR-242, no trecho que liga os núcleos urbanos de São Félix e Boa 
Vista, abrangendo totalmente as cabeceiras do Rio Capuxu, entre outros que contribuem para 
o Xavantínho. 
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A cidade, implantada às margens do Araguaia, utiliza as águas do rio para 
abastecimento, tratadas em uma ETA compacta, cuja captação é complementada por 1 poço. 
Apesar de se situar logo a montante da foz do Rio das Mortes, é provável que a qualidade 
das águas superficiais captadas estejam dentro dos padrões preconizados pela Legislação, 
pois os focos de poluição mais severos estão concentrados nos altos cursos dos rios, sofrendo 
processos naturais de diluição antes de atingir o Município. 

Nenhuma área urbanizada da Sub-bacia dispõe de rede coletora de esgotos e 
disposição adequada de lixo. Porém, esse problema toma-se mais acentuado em São Félix do 
Araguaia! Luciara e Santa Teresinha, por estarem situados cm terrenos planos, com lençol 
freático aflorante, favorecendo sua contaminação por fossas domiciliares. Os pontos mais 
susceptíveis 'a contaminação são os próprios poços domésticos, perfurados em geral nas 
proxímidade das fossas, propiciando a veiculação de uma série de doenças. No Município em 
questão, os registros mais frequentes são a malária, hanseniase, leishmaniose, verminoses, 
desidratação e infecções respiratórias. 

Mesmo não havendo informações sobre as condições de ba1neabilidade das praias, 
supõe-se que maior parte delas estejam em situação favorável, levando em consideração o 
contingente populacional da cidade (cerca de 5.700 habitantes em 1991) e o potencial de 
diluição do rio. É possível, entretanto, que os córregos das cidades apresentem nível mais 
elevado de contaminação focal. As indústrias da região são em número reduzido, não 
havendo estabelecímentos potencialmente poluidores. 

O transporte fluvial através do Rio Araguaia até o momento é feito por barcas de 
pequeno porte transportando mercadorias entre as cidades ribeirinhas (São Félix, Luciara e 
Santa Teresinha). 

Quanto aos aproveitamentos hidroelétricos, a Sub-bacia não consta no momento dos 
planos energéticos. O fomercimento de energia em São Félix é feito pela CE~fAT através de 
termoelétricas, com racionamentos frequentes, não atendendo às demandas do Município. 

Luciara, o Município imediatamente a jusante, foi nos primórdios dominada pelos 
povos Ksrajás e Tapiraré, hoje restritos a um grupo inferior a 400 pessoas, vivendo na área 
indígena de mesmo nome. Não há informação a respeito dos habitantes da AI Urubu Branco. 

Toda essa região viveu as fases de navegação do Rio Araguaia, mas o movimento 
colonizador mais significativo ocorreu nas décadas de 60 e 70, devido aos projetos de 
incentivos governamentais. Emancipado de Barra do Garças em 1963, Luciara sofreu em 
1991 a mais recente modificação em seu limite político-administrativo, com a formação do 
Município de São José do Xingu, o que reduziu sua área aos atuais 4.290,50 Km2. Nesse 
mesmo ano, a população total estava próxima a 5.000 habitantes sendo que um contingente 
pouco superior a 3.000 pessoas concentravam-se na zona urbana (IBGE). 

Segundo a ElvIPAER (Estudo da Realidade Rural, 1990), a área de várzea abrange 
uma grande extensão do Município, que apresenta aptidão para as lavouras de arroz, milho, 
soja, mandioca e melancia, reunindo também possibilidades para as culturas perenes, tais 
como pimenta do reino e seringueira, Atualmente, predomina na região a monocultura do 
arroz de sequeiro, sendo cultivados em menor porcentagem triilho e mandioca; a 
comercialização do arroz é feita na maior parte pela CONAB. Aqui também a pecuária é a 
principal atividade econômica do Município, cuja criação extensiva obedece ao mesmo 
padrão regional. 

209 



O extrativismo vegetal em Luciara é pouco expressivo enquanto que a atividade 
industrial é irrelevante, havendo pequenas fábricas de fundo de quintal para abastecimento 
familiar. Considerando toda a Sub-bacia, Luciara é o Município mais preservado em termos 
de cobertura vegetal, segundo os dados do mapeamento elaborado para os anos de 
1992i1993 (FErvVVPRODEAGRO). Durante o mês de julho, a cidade atraí turistas em 
função da temporada de praias e a festa do peão boiadeiro. 

Em termos de ínrra-esrrurura sanitária, a área urbana é abastecida pela SANE1\1AT, 
com captação em 1 poço e tratamento das águas por simples desinfecção. A CErvfA T supre o 
Município com energia elétrica proveniente de termoelétrica, 

No extremo nordeste do Estado, ocupando a região mais a jusante do Rio Araguaia, 
encontra-se o Município de Santa Teresinha, que é delimitado ao sul de Luciara pelo Rio 
Tapiraré. 

O mapa Rondon, do ano de 1952, mostra um povoado abandonado, na altura da 
atual cidade de Santa Teresinha, provavelmente vivendo em tomo da navegabilidade do Rio 
Araguaia, utilizado por pequenas embarcações. O processo de ocupação de Santa T eresinha 
tem início em meados da década de 40. através de leis especiais de colonização, quando a 
Companhia de Desenvolvimento do Araguaia - CODEARA adquiriu, nesse setor, vastas 
extensões de terras. 

Santa Teresinha foi criada oficialmente em 1980, emancipando-se a partir de 
Luciara, No processo de desmembramento, que ocorreu no Estado em t991, o Município 
sofreu um corte em seu território devido à formação de Confresa, permanecendo atualmente 
com 5.739,i2 K.m2. 

1 ...,, 

A cobertura vegetai do Município é constituída pela transição cerrado/floresta, onde 
a abertura de áreas para a pastagem resultou cm manchas de desmatamento espalhadas por 
todo o seu território, porém, com maior intensidade ao longo do limite com Vila Rica, na 
área de drenagem do Ribeirão Beleza e Córrego Antonio Rosa, afluentes do Rio Araguaia no 
extremo norte (FEJ\1A/PRODEAGRO, 1992/1993-Síntese do Mapa de Desmatamento). 

Os dados da ElVIP AER (Estudo da Realidade Rural) revelam que os grandes 
proprietários da região utilizam pasto cultivado, com comercialização do rebanho feita 
diretamente com os frigoríficos, enquanto que os pequenos pecuaristas adotam 
predominantemente o sistema extensivo em pastagens naturais. 

A agricultura do Município baseia-se em cultives de subsistência, cujo excedente é 
comercializado. Em geral, as áreas cultivadas são relativamente pequenas, destacando-se 
arroz, milho, mandioca e gergelim. enquanto que a banana apresenta objetivos comerciais de 
exploração, sendo sua produção voltada para as indústrias de São Paulo e Rio Grande do 
Sul. 

O pequeno número de indústrias instalado no Município destina-se ao 
beneficiamento de látex, arroz produção de cerâmica e madeireira, havendo também 
pequenos estabelecímentos caseiros. No a..110 de 1991, habitavam a cidade de Santa Teresínha 
cerca de 2.600 habitantes, representando 30% da população municipal antes da emancipação 
de Confresa, A energia local é fornecida por termoelétrica operada pela CE:rvfAT. Para 
abastecimento da população, a SANEw1AT capta água de 4 poços e processa o tratamento 
através de simples desinfecção. Apesar da cidade ser a última do Estado situada nas margens - - do Araguaia, supõe-se que as águas nesse trecho mantenham boas condições ecológicas e 
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sanitárias, dado o grande potencial de diluição e depuração do rio para substâncias aplicadas 
na lavoura e no garimpo; porém, apenas com levantamentos específicos será possível avaliar 
a situação atual das suas águas, já que o Rio Araguaia recebe também toda a contribuição 
pela sua margem direita dos municípios situados em Goiás e Tocantins. 

A malha viária da região, cujo eixo principal é representado pela BR-158, de onde 
partem várias vias transversais, constitui um fator impactante para os recursos hídricos, 
favorecendo o transporte de sólidos para os cursos d'água, uma vez que as terras apresentam 
caráter de alta fragilidade potencial, como ressaltado anteriormente. 

O Município de Santa Teresinha é atravessado pela MT-413 que sai da cidade e 
chega a BR-158, cortando vários afluentes da margem esquerda do Rio Crisóstomo. Na 
altura do Córrego Aboboreira, essa estrada é conectada à MT-432 com acesso a Confresa; 
em direção ao norte parte outra rodovia, a MT-431, que cruza o Rio Crisóstomo até chegar 
em Vila Rica, unindo-se à BR~l58. 

Esse Município, que faz divisa ao norte com Pará, estende-se pela bacia do A.lto 
Xingu, onde cerca de 50% de sua área são drenadas pelos contribuintes a direita do Rio 
Liberdade (ou Coronel Fonroura). 

· Compreendendo 7.543,76 Km2 de extensão, Vila Rica tem sua sede implantada âs 
margens do Ribeirão São Marcos, afluente do Rio Crisóstomo, concentrando cerca de 
metade da população que, em 1991 (IBGE), perfazia U.'11 total de 9.460 habitantes. 

Embora não te:riha acesso direto ao PJo Araguaia, esse Município sofreu influência 
da navegação que ocorreu durante o século passado em direção ao Pará. Fator determinante 
para sua ocupação foram os reflexos da colonização de Nova Xavantina, pois o assentamento 
de famílias do Pará e de Goiás, sob o controle da Fundação Brasil Central, não produziu os 
efeitos desejados e os colonos se espalharam pelo leste e nordeste do Estado de Mato 
Grosso, A emancipação de Vila Rica ocorreu a partir de Santa Teresinha no ano de 1986. 

De acordo com o zoneamento agroecológico elaborado em 1991 para o Estado, 
70% de seu território são ocupados pela zona 3, aptos ao desenvolvimento de agroflorestas, 
agricultura diversificada em ambientes florestais de baixa fertilidade. A zona 6 ocupa o 
restante da área, cuja vocação destina-se ao manejo ambiental para conservação. 

Considerando todo o Município: a região mais desmatada concentra-se na Sub 
bacia do Baixo Rio Araguaia englobando toda a região de cabeceiras dos Rios Santana, 
Beleza, Córrego Antonio Rosa e Ribeirão São Marcos, 

Novamente, a pecuária se destaca como atividade econômica, compreendendo 
quase 40% da arrecadação municipal do ICMS em 1990, vindo a seguir a agricultura com 
índice próximo a 13%. Predomina no local a pecuária de corte, sendo mais representativa nas 
médias e grandes propriedades, que utilizam sistema de criação semi-extensivo ou extensivo. 
A produção leiteira vem aumentando sua importância e deverá ser estimulada 'pela 
implantação de uma indústria de laticínios. 

A atividade extrativa vegetal busca o fornecimento de matéria prima para as 
indústrias madeireiras estabelecidas no Município. No setor agrícola, as culturas são voltadas 
à subsistência, apesar de alguns excedentes serem comercializados no mercado local. As 
lavouras mais exploradas são milho, arroz. banana, mandioca, gergelim e feijão. 
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Quanto à infra-estrutura de serviços, a CEMAT atende o Município por meio de 
termoelétricas, enquanto que a SAi.\l"EMAT se responsabiliza pelo abastecimento, utilizando 
águas de 5 poços, tratadas em uma ETA compacta. A exemplo das demais cidades da Sub 
bacia, Vila Rica não possuí rede coletora de esgotos e sistema adequado de disposição de 
lixo. 

O Município de Confresa, originado em 1991, com áreas de Santa Teresinha e 
Po110 Alegre do Norte. possuí 5483,89 Km2 de extensão, abringando vários tributários do 
Rio Tapiraré na sua margem esquerda. 

A partir da cidade, irradiam as várias estradas que cortam a Sub-bacia, com 
destaque para a BR-158 e !\,1Ta430, esta última ligando a região do Médio Xingu, onde 
dispõe cerca de 20% do seu território. 

Pelo fato de ter sido emancipada recentemente, são poucas as informações 
disponíveis sobre Confresa, Porém, a ocupação deve seguir o mesmo padrão dos Municípios 
de origem, diferenciando-se apenas na produção de cana de açúcar, comercializada na 
destilaria local, O cadastro da FE!V1A (1994) não aponta se a indústria possui qualquer 
sistema de tratamento de efluentes; no entanto. deve-se estar atento aos insumos aplicados na 
cultura de cana, que exige níveis elevados de fertilizantes, especialmente à base de nitrogênio, 
que pode contaminar o lençol freático em pontos determinados. O abastecimento local está a 
cargo da SA1'.i"E:MAT, com águas captadas em 2 poços. Provavelmente, a energia elétrica é 
suprida pela CEMA T por meio de termoelétricas. 

Da faixa de Munící pios que se situam nas cabeceiras da Sub-bacia; destaca-se Porto 
Alegre do Norte que, além de Confresa, deu origem a Cana Brava do Noite. Sua origem 
remonta à decada de 40 com a chegada dos fazendeiros que vieram de Luciara, subindo o 
Rio Tapiraré, formando aos poucos um povoado que atraiu migrantes do Pará, Maranhão, 
Bahia e Piauí. 

Em 1970, viviam no local muitas famílias, quando teve início o primeiro grande 
projeto agropecuário liderado pela fazenda. Renova, que tinha a intensão de instalar sua sede 
dentro do núcleo urbano da Vila. Nessa região, foram históricos os conflitos sobre a posse 
das terras. A emancipação do Municípío ocorreu em 1986. 

Repetindo praticamente as mesmas atividades da região, Porto Alegre do Norte tem 
na pecuária sua principal fonte de rendimento, seguida pelo comércio e agricultura. O cultivo 
da banana é o que representa maior expressividade econômica, havendo também exploração 
de at"TOZ, gergelim, milho, mandioca e feijão. 

Contendo um área de 3.932,65 Km2, Porto Alegre do Norte reunia em 1991 
(IBGE) pouco mais que 10.100 habitantes, distribuídos equitativamente nas zonas urbanas e 
rural. A distribuição da energia elétrica é feita pela CEMA T com base em termelétricas. A 
cidade 6 servida pela SANEMAT, que deriva as águas do Rio Tapiraré para abastecimento, 
operando 2 ET As. Embora a área urbana não disponha de qualquer sistema de coleta e 
tratamento de esgotos, possivelmente o Tapiraré mantém suas águas nos padrões adequados 
em termos de contaminação fecal, posto que as fossas domésticas retém uma parte da carga 
afluente ao rio, cuja vazão deve ser suficiente para promover diluição dos esgotos 
remanecentes, Os problemas mais relevantes estão associados aos desmatamentos das 
margens, ao transporte de sólidos às águas dos rios. 
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Alto Boa Vista e Cana Brava do Norte são Municípios criados na leva de 
emancipação que houve no ano de 1991. O primeiro deles surgiu a partir de São Félix do 
Araguaia e Ribeirão Cascalheira, enquanto que Cana Brava do Norte é originado de São 
Félix e Porto Alegre do Norte. 

As áreas desses Municípios compreendem 6.038,29 e 3.494,30 Km2, 
respectivamente! sendo que a divisa entre ambos é feita pelo Rio Preto, afluente do Tapirapé. 

Praticamente toda a área de Cana Brava do Norte está contida no Baixo Araguaia 
entre o Córrego Piraguaçu/Rio Xavantinho e Rio Preto, com sua sede atravessada pela Mf - 
412. Entre o eixo dessa via e a BR-158 encontra-se uma das manchas contínuas de 
desmatamento mais importantes da Sub-bacia, estendendo-se aproximadamente por 90.000 
hectares de extensão, comprometendo praticamente toda a região de nascentes do Rio 
Xavantinho que, no trecho a jusante, delimita a reserva Urubu Branco (Mapa de 
Desmatamento de Cobertura Vegetal 1992/1993, FE1v1A/PRODEAGRO). 

Quanto ao Município Alto Boa Vista, distribuído também pela Sub-bacias do Alto 
Xingu e Baixo Rio das Mortes, nota-se sua ocupação parcial pela AI - Marawatsede, A 
cidade está situada no Baixo Araguaia, próximo às nascentes do Rio Copoxó, no entorno da 
reserva; porém, nesse caso específico, as águas que cortam a cidade não afluem em direção 
ao território indígena. 

Tanto Canabrava do Norte quanto Alto Boa Vista são abastecidas por poços, uma 
unidade em cada município, cujo sistema é operado pela SANEMA T. 

Considerando toda a Sub-bacia do Baixo Rio Araguaia, verifica-se que o potencial 
de fragilidade dos terrenos, associado aos desmatamentos de vegetação ciliar pela pastagem, 
constituem as causas de maior impacto para os recursos hídricos regionais, devendo merecer 
prioridade nos programas preventivos e corretivos os Municípios situados próximo ao divisor 
da Sub-bacias do Xingu, com destaque para Confresa, Po11o Alegre do No11e. Cana Brava 
do Norte e, principalmente, São Félix do Araguaia. 
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II.2.L ALTO RIO DAS MORTES 

O Município de Campo Verde, que ocupa a porção mais a montante do Rio das 
Mortes, destaca-se como um dos grandes produtores de grãos do Estado. Habitada 
basicamente por paranaenses e gaúchos, a região foi nos seus primórdios dominada pelo 
povo indígena Boróro. Hoje, os únicos indícios da presença de antigas civilizações estão no 
Distrito de Coronel Ponce, mais precisamente no Morro da Rapadura, onde são encontradas 
inscrições milenares. Em tempos remotos, o Distrito consistia num importante centro de 
apoio aos habitantes das redondezas com o funcionamento do comércio, além de oferecer 
educação e saúde, 

Na década de 60, migrantes de diversas partes do país fixaram-se nessa região; 
contudo, a expansão da fronteira agrícola brasileira na esteira dos programas especiais e com 
recursos do crédito rural abundante e subsidiado atraiu nos anos 70, um excepcional 
contígente de agricultores à área, oriundos princípaímente do sul do Brasil. Nesse processo, a 
vegetação nativa, constituída pelo cerrado, cedeu então lugar ao arroz e posteriormente à 
cultura de soja. 

A emancipação do Município, originado de Cuiabá, ocorreu em 1988; sua área atual 
é de 4. 785,40 ki.,i2, estando compreendida parcialmente na Bacia Platina. 

Considerando o zoneamento agroecológico elaborado pela SEPLAN (1991), 
verifica-se que quase 90% do Município incluem-se nas zonas 4 e 1, indicando que existem 
áreas propicias à pecuária extensiva e locais de cerrado de baixa fertilidade natural, 
necessitando conetivos e fertilizantes, mas que são aptos à agricultura com mecanização 
intensiva destinada à exploração de culturas anuais (soja). 

Através dos dados do ICMS (1990), nota-se que a agricultura foi a principal 
atividade econômica de Campo Verde, representando aproximadamente a metade do ICMS 
arrecadado, que corresponde nesse período a 0,3% do montante Estadual. Segundo a 
El\1P AER (Estudo da Realidade Rural) grande parte das terras de Campo Verde é ocupada 
também com lavouras e pastagens, cultivando-se além de soja, o milho e o arroz. 

Da mesma forma que se observa em outras Sub-bacias, a prática da monocultura 
tem implicado no desmatamento das cabeceiras e margens de rios, com acentuado nível de 
erosão dos solos e comprometimento potencial da qualidade das águas pela elevação da 
turbidez e contaminação por agrotóxicos. 

Cabe destacar que existe no Município uma tendência à expansão de fruticulturas, 
cujo cultivo está associado normalmente aos sistemas de irrigação. Caso seja efetivado esse 
plantio em maior escala: é necessário estar atento à possível escassez de águas na faixa de 
nascentes do FJo das Mortes. Atualmente, é provável que o problema já esteja ocorrendo 
pontualmente em alguns córregos da região. 

A cidade de Campo Vereie, apesar de estar se desenvolvendo há apenas poucos 
anos, evidencia no próprio traçado da malha urbana um fator de impacto aos recursos 
hídricos, por estar ocupando basicamente a linha de drenagem natural das águas, acelerando 
os processos de erosão das terras. 

·._, 
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A população urbana ainda é pouco expressiva, com cerca de 2. 900 habitantes 
(IBGE. 1991 ). representando quase a metade do contingente municipal. No tocante ao setor 
de saneamento básico. o abastecimento é feito pela SANEMAT, com captação subterrânea 
(5 poços); a cidade não dispõe de rede de esgoto sanitário enquanto que o lixo é recolhido 
pela prefeitura e disposto a céu aberto. A energia elétrica é fomecida pela CEMAT, 
compondo o sistema interligado, que atende parcialmente o Estado de Mato Grosso. 

É possível notar que os estabelecimentos industriais no Município já são 
diversificados, predominando os ramos alimentício, metalúrgico, mobiliário, entre outros. O 
cadastro da FEMA ( 1994) aponta uma fábrica de ração, onde não há processo de tratamento 
de efluentes. Outro conflito registrado no Município diz respeito à captação de água mineral 
"Critalina", situada em pleno cultivo da soja, estando portanto sujeita à contaminação 
potencial por resíduos químicos. 

Seguindo o curso natural do Rio das M011es, verifica-se que o padrão de uso do 
solo tem continuidade em Primavera do Leste, reconhecido como um dos grandes centros 
produtores de grãos de Mato Gro8so, 

Na década de 70, essa área também sofreu impulsos dos projetos de coíonízação, 
sertdo que em 1986 o Município emancipou-se a partir de Poxoréu, Cuiabá e Barra do 
Garças. Hoje, cerca de 10% de seu território estão incluídos na Sub-bacia do Alto Xingu (l 
4.1), abrangendo a.i; 11a.<::centes da margem direita do Rio Cocalinho. 

Praticamente a totalidade do território municipal, com 5.533,17 .km2 de extensão, 
tem o predomínio das zonas agroecológícas 1 e 4 (SEPLAN,1991), onde os solos estão aptos 
a produzir culturas anuais mediante o emprngo de insumos ( corretivos e fertilizantes), 
contendo áreas propícias à pecuária extensiva. Em 1988, cerca de 85% das terras cultivadas 
desenvolviam plantio de soja; o restante era ocupado pelo arroz e milho, entre outras 
lavouras de menor expressividade como banana, café, feijão e mandioca, destinadas ao 
mercado local. Tendo como base os dados do !CIVIS (1990), verifica-se que a importância da 
agricultura em termos econômicos para P11I11avera do Leste é superior a Campo Verde, 
representando mais de 65% da arrecadação municipal e 0,9% do total do Estado em 1990. 

A sede municipal está posicionada exatamente no divisor de águas das Bacias 
Platina e Amazônica, desenvolvendo-se ao longo da BR -070, na área de drenagem do 
Ribeirão dos Perdidos, contribuinte da margem direita do Rio das Mortes. 

O centro de comércio cm Primavera do Leste é mais significativo e diversificado 
que Campo Verde. consistindo num núcleo polarizador dessa atividade na região. Embora o 
Parque Industrial seja um dos maiores da Sub-bacia, não há registro de fábricas 
potencialmente poluidoras no Município (FE1\1A, 1994 ). 

Em termos de saneamento básico, a SANEMA T se incumbe do abastecimento 
público, captando água em uma única mina e em 3 poços, cujo tratamento é efetuado por 
simples desinfecção. O padrão sanitário para lixo e esgoto é o mesmo da Sub-bacia, não 
havendo qualquer sistema para disposição adequada de ambos os resíduos. 

Quanto à energia, o fornecimento é de responsabilidade da CEMAT, que opera 
através do sistema interligado. Atualmente, está em fase de construção a PCff-Primavera no 
Rio das Mortes, com potência de 8,611vf\.V, no trecho que coincide como o limite político de 
Poxoréu. 

- ' •••• 
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A sucessão de hidrelétricas que estão planejadas no curso do Rio das Mortes é um 

fator potencial de impacto, que deverá gerar conflitos de naturezas distintas na região. 
Mesmo não estando disponíveis os dados dos respectivos projetos e a posição exata dos 
barramentos, deverão ser construídos somente nesse tio mais quatro empreendimentos, além 
da PCH-Prim.avera: PCH-Salto da BR-130 (7,5 1'IW), UHE (129 M\\I') Rio das Mortes (30 
MW); UHE Cachoeira da Fumaça (89,1 MW), lJHE Foz do Noidore. Do ponto de vista 
sócio-econômico, a área de influência das barragens deverá afetar as reservas indígenas 
dispostas nas margens do rio; a formação dos lagos em terras agricultáveis, com aplicação 
intensiva de fertilizantes, tende a deteriorar a qualidade das águas pelo processo de 
eutrofização; a própria alteração na velocidade de escoamento em determinados trechos 
impõe uma modificação no ecossistema aquático, ínterferíndo na dinâmica populacional de 
muitas. espécies de peixes, podendo reduzir o estoque pesqueiro regional. 

Diante desse quadro, por ocasião dos estudos ambientais, deve-se levar em 
consideração não apenas um empreendimento isolado, mas os impactos resultantes da 
sequência de vários aproveitamentos. 

No Município de Novo São Joaquim, que ocupa uma grande extensão na margem 
esquerda do Rio das Mortes, encontra-se em operação a PCH Água Suja, de 1 MW, em um 
dos afluentes das cabeceiras do Rio Noidore. 

Antigamente, essa região era habitada pelo povo indígena Xavante, que hoje 
encontra-se restrito a algumas reservas da Sub-bacia, entre as quais a AI - Sangradouro/Volta 
Grande, que abriga também a etnia Boróro, num total de 800 pessoas aproximadamente. 
Esse território, de 1.002,80 km2, abrange uma pequena área do Município de Novo São 
Joaquim, no entorno da foz do Córrego Mutum, estendendo-se pela margem direita do Rio 
das Mortes nos Municípios de Poxoréu e General Carneiro, entre os Ribeirões Alminha e 
Cabeça de Porco. 

Num momento posterior, o atual Município de Novo São Joaquim recebeu um 
fluxo de seringueiros, não havendo praticamente registros sobre essa atividade. O 
desenvolvimento propriamente dito no local está associado ao movimento colonizador que 
ocorreu nos anos 70, com incentivos dos Govemos Federal e Estadual. 

Â exempio de Campo Verde e Primavera do Leste, o Município abarca uma 
população significativa de migrantes do sul do País. Seu desmembramento ocorreu cm 1986 
a partir de Barra do Garças, Cuiabá e Nova Xavantina e hoje abrange uma extensão de 
8.658. 71 F("_m2. As zonas agroecológioas 4 e 1 são predominantes no Município, com terras 
aptas para pecuária e agricultura mecanizada, 

As principais culturas são, além da soja, o arroz, o milho e a banana. No setor 
pecuário, o rebanho destina-se quase na totalidade ao corte, com sistema de criação extensivo 
(E:MP AER, Estudo da Realidade Rural, 1990). 

Novo São Joaquim possui cerca de 7.000 habitantes, a maior parte (64%) vivendo 
na zona rural, O núcleo urbano está implantado nas nascentes do Córrego Fundo, afluente da 
margem direita do Rio N oidore, sendo que o abastecimento público, atendido pela 
SAN"EMA T, utiliza água subterrânea proveniente de 3 poços. 

A rede de serviços na cidade é pouco expressiva. Quanto ao setor industrial, o 
cadastro da FEMA não aponta nenhum estabelecimento potencialmente poluidor, porém no 
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relatório da EMPAER (1990) consta a existência de dois laticínios, cuja produção é 
comercializada em outros pontos do Estado. 

O Município de General Carneiro ocupa uma grande faixa à margem direita do Rio 
das Mortes, no trecho onde este delimita o Município de São Joaquim. Uma pequena parte 
de seu território, que no total abrange 4.418,79 Km2 de extensão, é ocupada pela AI - 
Sangradouro, situada no extremo oeste do Município; ao sul, seu limite com Tesouro 
coincide parcialmente com o divisor de águas das Sub-bacias Alto Araguaia e Alto Rio das 
Mortes. 

' - 

A sede municipal está implantada nas proximidades da. foz do Rio das Garças. que 
flui em direção ao Rio Araguaia, cuja área sofreu intenso processo de exploração de 
diamante. Embora a cidade esteja compreendida na outra Sub-bacia (Il.1.1. - Alto Rio 
Araguaia), cerca de 80% de seu território fazem parte do Alto Rio das Mortes. 

o setor agrícola é a principal atividade econômica de General Carneiro 
representando, em 1990, mais da metade do ICMS arrecadado. Como culturas significativas 
destacam-se a soja, o arroz e o milho, sendo a primeira delas bastante tecnifícada, enquanto 
que o milho é plantado em terras contendo mata. O cultivo do arroz sequeiro ocorre em áreas 
de abertura para a implantação de pastagens ou em terras destinadas posteriormente ao 
cultivo de soja (El\t1P AER, Estudo da Realidade Ruraí, 1993 ). 

A pecuária de corte, opondo-se ao rebanho leiteiro, ainda é bastante incipiente. Na 
região, segundo a EMP AER há uma indústria de laticínios, porém seu registro não consta do 
cadastro da FErvfA. 

Quanto à população, a zona rural somava em 1991 cerca de 2.300 habitantes, cujo 
número é um pouco superior ao contigente urbano (2. 000 habitantes). O abastecimento desse 
núcleo é feiro pela Sl\NEMAT com captação superficial no Córrego Passa Vinte e 
subterrânea através de 8 poços (Sub-bacia do Alto Araguaia). Desde 1985, a energia elétrica 
provém de Cachoeira Dourado, em Goiás, fornecida pela CEMAT. 

Após delimitar o Município de Novo São Joaquim, com General Carneiro e Barra 
do Garças, onde encontra-se a AI - São Marcos, o Rio das Mortes passa por Nova 
Xavantina, sendo que vários contribuintes da sua margem esquerda drenam o território de 
Campinápolis. Ocupando uma área de 5.929,01 krn.2, aproximadamente 60% do território de 
Campinápolis estão inseridos na Sub-bacia do Alto Xingu (I 4.1 ), abrangendo a AI - 
Parabubure em quase toda sua extensão. 

Criado a partir de Nova Xavantína, Campinápolis emancipou-se em 1987 e, 
segundo o censo demográfico do IBGE (1991), o Município abarcava uma população total 
de 11.818 habitantes, com predomínio da população rural (62%) .. 

Em Campinápolis observa-se uma concentração de pequenos produtores, alternando 
o padrão de uso do solo verificado até então na área de drenagem a montante do Rio das 
Mortes. As principais culturas do Município são o milho, feijão, banana e arroz sequeiro, 
cujo cultivo é mecanizado. O setor pecuário é significativo na economia do Município, sendo 
destinado basicamente no corte, com sistema de exploração extensivo. 

A zona urbana desenvolve-se nas cabeceiras do Ribeirão Cachoeirinha cujas águas, 
de ótima qualidade, são derivadas para o abastecimento urbano, complementado com a 
captação de 5 poços. O tratamento é efetuado em uma estação compacta com capacidade de 
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20 l/s, que adota o processo de simples desinfecção. As poucas indústrias implantadas na 
região são voltadas ao setor de alimento, destacando-se dois laticínios (Ervfi> AER, 1993). O 
cadastro das indústrias potencialmente poluidoras da FEMA registra apenas um 
estabelecimento dessa natureza, operando sem licenciamento ambiental. Em termos de 
energia elétrica, Campinápolis é suprida pela CE!vfA T através de termoelétrica. 

Nova Xavantina é o Município situado na porção mais a jusante do alto curso do 
Rio das Mortes, onde dispõe aproximadamente de 95% de seu território, hoje com 5.566,29 
km2. A denominação "Xavantina" provém do nome dado ao povo Xavante, primitivo da 
região. 

- 

Com a abertura da BR-158, surgiu o povoado de Nova Brasília, na margem 
esquerda do Rio das Mortes e, do lado direito, o núcleo de Xavantina, que foi emancipado a 
Município no ano de 1986, passando a ter sua atual denominação - Nova Xavantina. 

Na Sub-bacia em questão, o principal reduto dos povos Xavantes é a AI - São 
Marcos, de l.684~ 78 km2, encaixada entre os rios das Mortes e; Dom Bosco, abrigando mais 
de l. 700 pessoas. 

A maior parte das terras de Nova Xavantina, tipicamente de cerrados, são de baixa . 
fertilidade natural e, segundo a ErvIP AER (Estudo da Realidade Rural, 1993 ), os produtores 
adotam o sistema de terraceamento e curvas de nível, Entre as principais culturas 
desenvolvidas na região, destacam-se a soja, arroz, milho, seguido do plantio da banana, 
seringueira, feijão; entre outras. 

Outra atividade econômica significativa no Munícípío é a pecuária bovina, 
sobressaindo o rebanho destinado ao corte ao mesmo tempo que começa a se desenvolver na 
região o interesse pela piscicultura. 

A cidade localiza-se no divisor das Sub-bacias do Alto e Baixo Rio das Mortes, 
compreendendo uma população próxima a 13.300 pessoas (IBGE.1991), do total de 18.500 
habitantes do Município. Esse contigente é bem superior à média observada em outras áreas 
da Sub-bacia. O abastecimento público é feito pela SANEMA T com captação superficial no 
Rio das Mortes, as águas são tratadas em duas ETAs. Em Nova Xavantina não há sistema de 
coleta e tratamento de esgotos e disposição adequada de lixo. Em termos de suprimento 
energético, a CE~IAT fornece ao Município energia a partir de hidrelétrica, 

II.2.2. BAIXO ruo DAS MORTES 

São considerados pertencentes a essa Sub-bacia o Município de Barra do Garças, 
excetuando-se a área no entorno da cidade (Sub-bacia II.1.1. • Alto Araguaia), além da faixa 
de reserva indígena que situa-se na Sub-bacia Il.2.1. (Alto Rio das Mortes) e uma pequena 
porcentagem incluída no médio curso do Rio Araguaia (II.1.2.); cerca de 65% do território 
de Araguaiana, que possui o restante de sua área também inserida na Sub-bacia II. l. 2.; e a 
maior parte de Ribeirão Cascaíheira (80%), parcialmente compreendido no Médio Xingu 
(I.4.2.). 

Compõem ainda a área de drenagem do Baixo Rio das Mortes uma porção de Nova 
Xavantina (cerca de 5%), pertencente à Sub-bacia II.2.1. (Alto Rio das Mortes); uma estreita 
faixa de Cocalinho (10%), considerado no Médio Rio Araguaia (II.1.2.); 26% de Alto Boa 
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Vista e 10% de São Félix do Xingu, ambos incluidos na Sub-bacia II.1.3. (Baixo Rio 
Araguaia); além de aproximadamente 37% de Água Boa e 12% de Canarana, já abordados 
na análise do Alto Xingu (I.1.4._). 

Essa Sub-bacia, pelo seu recorte hidrológico, apresenta-se dividida em duas áreas 
distintas: a primeira, de menor extensão é a maís importante por ser formada por Barra do 
Garças que se constitui no polo de toda a Bacia Araguaia-Tocantina e onde se localiza o 
Parque Estadual de Serra Azul. A segunda, área compreende o Municí pio de Ribetrão 
Cascalheira, Água Boa e um trecho de São Félix do Araguaia. É nessa segunda faixa que se 
situam as áreas indígenas existentes na Sub-bacia: Al-Areões e AI-Pimentel Barbosa, que 
juntas perfazem 5.885,81 Km2. Tais regiões, ainda preservadas, podem ser consideradas 
como fatores de sustentação ambiental altamente positivos na margem esquerda do Rio das 
Mortes, num trecho da Sub-bacia de alta fragilidade do solo que vem apresentando um 
processo rápido de erosão, ao mesmo tempo que ó pressionada pela ocupação urbana. 

Por sua vez, o Parque Estadual de Serra Azul também consiste num elemento de 
preservação do patrimônio natural de grande beleza cênica, com alto potencial para o turismo 
ecológico monitorado, não só para grupos regionais. 

A pertinência do Município de Barra do Garças na Sub-bacia do Baixo Rio das 
Mortes gerou uma certa controvérsia, pois a cidade, localizada no Alto Araguaia, constitui o 
polo econômico mais desenvoivido de todo o V ale, concentra a maior parte da população 
municipal, apresenta um uso díversíficado dos recursos hídricos, é uma fonte poluidora de 
despejos domésticos e industriais, além de estar na confluência do Rio das Garças no 
Araguaia, recebendo toda a sorte de detritos provenientes do seu alto curso. Contrapondo 
esses elementos, a metade do seu território é drenado pelo médio curso do Rio das Mortes, 
onde engloba toda a margem esquerda do Ribeirão Insula, ocupando terrenos altamente 
susceptíveis à erosão. É possível, portanto, que com o desenvolvimento dos programas de 
gerenciamento de bacias hidrográficas, Barra do Garças deverá participar das ações das duas 
Sub-bacias (Il.2.2. e I!.l.L). 

Esse Município reúne um contigente populacional de aproximadamente 46.000 
(lliGE,i991), com alto índice de urbanização, superior a 90%. A partir da cidade irradiam 
várias rodovias, duas delas pavimentadas: a BR-070 quo liga Aragarças em Goiás e, para o 
oeste, se estende além de Campo Verde e daí para Cuiabá; e a rvIT-158 ligando inúmeros 
Municípios em direção ao norte, até o Estado do Pará, cujo trecho asfaltado termina em 
Canarana, Como vias secundárias, destacam-se a !v1T-100, construída ao longo do V ale do 
Araguaia, no curso paralelo ao rio, desde a divisa de Mato Grosso do Sul até São Félix do 
Araguaia; e a lVIT-336 que atravessa o interior dos Municípios de Barra do Garças e Novo 
SãoJoaquim, conectando-se a BR~130. 

A origem de Barra do Garças, ocupada predominantemente por indígenas, está 
diretamente ligada à exploração do ouro, quando chegaram à região as primeiras levas de 
garímpeiros dos mais diversos pontos do País e se estabeleceram às margens dos Rios das 
Garças e Araguaia. Essa primeira fase perdurou aproximadamente até a década de 40 e, em 
1948, ocorreu a emancipação do Município. Em meados dos anos 60 até início de 70, 
predomina na região a atividade pecuária, com o investimento de grandes grupos financeiros, 
que levaram esse núcleo a se tornar um polo de desenvolvimento no Estado, cuja condição 
foi posteriormente consolidada com os incentivos governamentais à colonização. 
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Atualmente, com 8.393,02 Km2, o território de Barra do Garças é ocupado pela 
AI.São Marcos no curso do Alto Rio das Mortes; o Baixo Rio das Mortes compreende mais 
da metade de sua área, enquanto que a Sub-bacia do Alto Rio Araguaia engloba a zona 
urbanizada, restando para a região do Médio Rio Araguaia, uma pequena extensão, 
equivalente a 2% do Município. 

O zoneamento agroecológico elaborado para o Estado, em 1991, aponta em Barra 
do Garças o predomínio da zona 6, abrangendo mais de 60% de sua área, propícia ao 
manejo ambiental e à implantação de unidades de conservação. O Parque Estadual de Serra 
Azul, com apenas 110 Km2, está disposto ao norte da cidade, distribuindo-se 
equitativamente nas drenagens dos Rios das Garças/ Araguaia e nas nascentes do Córrego 
Fogaça, afluente do Ribeirão Ínsula (Sub-bacia II.1.2.). No restante do Município 
predominam sucessivamente as zonas 7 ( áreas indígenas), zona 3 ( agroflorestas e agricultura 
diversificada em florestas), a zona 4 (pecuária extensiva em cerrados) e a zona 1 ( agricultura 
tecnificada em cerrado, com solos de baixa fertilidade) . 

A produção agrícola está concentrada nas regiões de Ouro Fino, V ale da Serra, 
Vale do Sonho e Taquaral, tendo como principais culturas o arroz, a soja, o milho, onde 
predomina a exploração mecanizada, além do sorgo (ElvíP AER, 1993 - Estudo da Realidade 
Rural). Parte dos produtos é comercializada nas indústrias da região e também exportada 
para Minas Gerais e Paraná . 

Nesse Iv1unicípio, a pecuária já apresenta em nível de média e alta tecnologias, com 
emprego de inseminação artificial, transplante de embriões, entre outro recursos; mesmo 
assim, predomina a exploração extensiva nas fases de cria, recria e engorda. O rebanho 
bovino de corte é expressivo, sendo a carne comercializada no frigorífico da Sadia, com 
abate médio de 700 cabeças/dia, cujo gado é proveniente do Vale do Araguaia e Município 
vizinhos do Estado de Goiás. No matadouro municipal e no frigorífico Peixinho, são abatidos 
cm média 45 cabeças/dia, que serve para o abastecimento de Barra do Garças. O Município 
conta ainda com rebanho suíno, um plantel de aves caipiras, desenvolvendo também a 
piscicultura em pequena escala para fins comerciais (ENIP AER, 1993 ) . 

No setor o extrativismo, Barra do Garça registra a exploração de madeira, borracha, 
ouro, diamante e pedras semí-preciosas . 

A indústria é a atividade econômica que mais contribui para a arrecadação do 
ICMS, representando em 1991 mais de 40% do total do Município, seguida pelo comércio e 
pecuária, O parque industrial é um dos mais complexos de Mato Grosso, sendo que a 
maioria dos estabelecimentos estão voltados aos ramos alimentícios, vestuário, veículos, entre 
outros . 

O visitante que chega a Barra do Garças tem a nítida sensação de estar num centro 
balneário, devido em parte às praias fluviais que compõem um cenário típico. Fazendo parte 
do complexo turístico, destacam-se as cachoeiras da Serra Azul e Parque das Águas Quentes, 
com acesso a poucos quilômetros pela l\IT-100 cuja população, em tomo de 400 habitantes, 
recebe normalmente nos finais àe semana e feriados entre 10 a 15.000 pessoas vindas dos 
locais mais diversos dos Estados de Mato Grosso e também Goiás. 

O ponto alto das ativklades turísticas ocorre no mês de julho. coincidindo com 
período de férias escolares e a temporada. de praias, pesca e festivais . 
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O padrão diferenciado de Barra do Garças das demais cidades da região pode ser 
evidenciado na infra-estrutura de serviços contendo rede hoteleira com mais de 20 
estabelecimentos, rede bancária, restaurantes típicos, aeroporto para aviões de pequeno porte 
e comércio bastante diversificado. Do ponto de vista sanitário, os abatedouros e frigoríficos 
da cidade representam o problema mais evidente para os recursos hídricos, uma vez que seus 
resíduos são lançados no Rio Araguaia, nas proximidades da praia, alterando as condições 
das águas. 

Outro fator que se opõe às condições de balneabilidade do Rio Araguaia, diz 
respeito ao lançamento de esgotos domésticos, pois apenas uma parte é coletada e sofre 
tratamento, o que pode por em risco a saúde dos banhistas, principalmente na época de 
vazante, quando aumenta o fluxo de turistas ao mesmo tempo que a estiagem diminui a 
capacidade diluidora dos cursos d'água. 

Porém, o que mais chama atenção na cidade é o encontro do Rio das Garças no 
Araguaia, trazendo uma enorme quantidade de material em suspensão resultantes dos 
garimpas evidenciando altos níveis de turbidez. 

Além do aspecto estético do rio que representa um elemento de conflito à 
balneabilidade e outros usos das águas, a turbidez prejudica a eficiência da desinfecção das 
águas no seu processo de tratamento. 

Pelo fato da população urbana ser abastecida cm parte pelas águas do Rio das 
Garças e, complementarmente, por um complexo de 12 poços, deve-se tomar toda a 
precaução no sentido de proteger o tio contra a poluição e fazer um controle rigoroso das 
águas servidas ao público pela SANEl\11\T. Em termos de energia elétrica o Município é 
suprido parcialmente pela CEMAT, através do sistema interligando, e abastecido também 
pela Prefeitura através de termelétríca. 

Na área rural, que abrange a Sub-bacia do Baixo Rio das Mortes propriamente dita, 
a ocupação é predominantemente ocupada por atividade pecuária, responsável pelo 
desmatamento indiscriminado da região, deixando pouca.-; áreas de vegetação remanescente 
nas cabeceiras de rios. Esses fatores, aliado ao potencial excessivamente frágil da Sub-bacia, 
vem acarretando um aumento gradual nos processos de erosão dos solos e assoreamento dos 
tios. 

Nessa área, o Ribeirão Ínsula, que delimita os Municípios de Barra dos Garças e 
Araguaiana, contribui para a margem direita do Rio Pindaituba, afluente a esquerda do Rio 
das Mortes, já apresenta sinais de turbidez. · 

o Município de Araguaiana, cuja cidade está contida no curso do Médio Fio 
Araguaia, possui uma extensão total de 6.393,04 Km2. Desmembrado de Barra do Garças 
em 1986, Araguaíana tem na atividade pecuária a principal fonte de arrecadação municipal 
equivalente a 68,7% em 1990, obedecendo ao mesmo padrão regional, que adota sistema de 
criação extensiva destinado predominantemente ao corte. 

As principais culturas no Município são o arroz, representando mais de 90% da área 
total plantada, o milho e a mandioca, Pouco mais da metade da população total do 
Município, cerca de 3.400 pessoas (IBGE,1991), vivem na cidade. O abastecimento de água 
local é feito pela SANEMAT, já abordado na Sub-bacia II.1.2., enquanto que a CfüvlAT 
supre a região através de termoelétricas (sistema isolado). 
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Toda a margem direita do Rio Pindaituba, onde estão os Municípios de Araguaiana 
e Barra do Garças, não possui áreas de proteção ambiental. A reserva mais próxima é a AI 
Areôes, no Município de Água Boa que comporta aproximadamente 150 pessoas da etnia 
Xavante, Situada na margem direita do Rio das Mortes, entre os Rios Barecaia e Areões, a 
reserva tem nesse último curso d'água sua principal fonte de contaminação, resultante da 
exploração garimpeira em Nova Xavantína, 

A cidade de Agua Boa, contendo cerca de 7.800 habitantes (IBGE,1991), apesar de 
estar próxima à Aí Areões, provavelmente não interfere nas águas das reservas, pois está 
localizada nas nascentes de um tributário do Rio Areões, percorrendo um extenso trajeto 
antes de entrar no território indígena. O abastecimento da cidade é feito pela SANEI\1AT, 
utilizando unicamente águas subterrâneas (7 poços). 

A estrada que passa no entorno da reserva (MT-158) também se transforma num 
elemento de pressão à área indígena que representa uma das únicas manchas de vegetação 
remanescente na paisagem de cerrado, na faixa do Baixo Rio das Mortes, juntamente com a 
Al Pimentel Barbosa. Essa reserva; situada à margem esquerda do Rio das Mortes reúne 
pouco mais de 1.000 índios Xavantes , ocupando todo o Município de Canarana nessa Sub 
bacia e uma parte de Ribeirão Cascalheira. 

O Município de Ribeirão Cascalheira, com 12.655,38 Km2, está contido entre os 
rios Pimentel Barbosa ao sul, das Mortes a leste, e o Muraré que delimita, ao norte, Alto Boa 
Vista e São Félix do Araguaía, Cerca de 20% do seu território são drenados pelo Rio XL11gu 
(Sub-bacia I.4.2.), inclusive a sede municipal. 

No ano de 1991, por ocasião do desmembramento de Alto Boa Vista, o Município 
perdeu parte de seu território. Nesse mesmo ano, a cidade possuía cerca de 3. 500 habitantes, 
concentrando 60% da população municipal (IBGE). Implantada na área de drenagem do Rio 
Suazinho, a cidade utiliza para seu abastecimento as águas do Rio Cascalheira, cujo 
tratamento é feito numa ETA compacta operada pela SA1'.1E!v1AT. 

O fornecimento da energia elétrica é mantido pefa CEMAT através de termoelétrica, 
onde o número de geradores é insuficiente para atender as necessidades do Município. 
Segundo a EIV!PA.ER (1990), o suprimento à população na zona urbana alcança em média 
l& horas/dia, enquanto que na área rural algumas mini-hidrelétricas geram energia para 
propriedades particulares. 

Em 1990, a arrecadação de IClvIS no município representava 0,03% do total do 
Estado, sendo a pecuária responsável por mais de 40% do montante arrecadado no 
município, vindo a seguir o comércio e a indústria extrativa vegetal. A agricultura é pouco 
expressiva; de modo geral os produtos como arroz, milho, banana e feijão são produzidos 
por pequenos produtores para consumo próprio. Somente o arroz é cultivado por médios 
produtores em escala comercial. 

A pecuária de corte consiste na atividade econômica mais significativa de Ribeirão 
Cascalheira, sendo desenvolvida tanto nas grandes fazendas como entre os pequenos 
produtores. 

No extremo norte da Sub-bacia, a área ocupada por São Félix do Araguaia contém 
o povoado "Alô Brasil", onde termina a BR-080 em conecção com a BR-158; a primeira 
rodovia permite o acesso a Matupá, constituindo a única travessia oficial no Parque Indígena 
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do Xingu, Por sua vez, a BR-158 é um elo de ligação entre o Estado do Pará, ao norte, até 
Mato Grosso do Sul. 

Cabe ressaltar que o assentamento dessas estradas não levou em consideração a 
drenagem natural dos terrenos, comportando enormes voçorocas que avançam 
frequentemente no próprio perfil da estrada. Além de ser um fator adicional de impacto na 
região, as rodovias mostram com clareza o nível de extrema fragilidade das terras na Bacia 
Araguaía-Tocantína, 

Em termos gerais, a Sub-bacia do Baixo Rio das Mortes mantém suas águas ainda 
com qualidade satisfatória, mesmo estando situada a jusante em relação ao curso desse rio . 
Observando sua configuração espacial, nota-se que todos os núcleos urbanos estão 
localizados nas outras Sub-bacias, de forma que os principais fatores de pressão nos recursos 
hídricos dessa região estão associados ao nível de desmatamento da cobertura vegetal. 
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5.CONSEQl.JÊNCIAS DA ACÃO ANTRÓPICA 
' > 

5.1. O Equilíbrio Ecológico 

Fundamenralmente, são dois os processos biológicos que regem o equilíbrio 
dinâmico e harmônico existente na natureza e reguiado por processos homeostátícos. O 
processo de síntese de matéria orgânica que é dependente da energia solar, energia essa que 
posteriormente é transformada em energia química e armazenada nas moléculas nos vegetais 
verdes. clorofilados. Essa reação de síntese que envolve luz é a fotossíntese. 

Há ainda em escala menor, os processos de quirniossíntese, cujo rendimento 
energético é mais baixo, mas suficiente para a manutenção dos organismos que vivem da 
utilização desses compostos inorgânicos, de nitrogênio, enxofre, ferro etc. 

O outro processo, que é uma reação de análise, a respiração, possibilita o 
aproveitamento da energia armazenada nos compostos orgânicos formados na fotossíntese. A 
respiração pode ser aeróbia (presença de oxigênio livre) ou anaeróbia (ausência de oxigênio 
livre). 

Tais reações vitais propiciam a reciclagem dos elementos componentes da matéria 
em um eterno ciclo de produção e consumo por meio da "deterioração" ou, oxidação do 
material orgânico envolvendo atividades de nutrição e processo respiratório. Essa reciclagem 
comentada é conhecida como "ciclo biogeoquímico'' por envolver os seres vivos, todos, e os 
elementos físicos e químicos da natureza; isto é a biocenose e o biótopo componentes do 
ecossistema aquático, terrestre e aéreo. 

Na verdade tudo está interrelacionado, e naturalmente em equilíbrio, havendo taxas 
de produção e consumo de energia e matéria. 

Contudo, devido principalmente à atividade do ser humano, utilizando e ocupando o 
espaço, retirando produtos como matéria prima ou para alimento ou ainda, sintetizando 
compostos químicos industrialmente é que se tem alterado o meio ambiente provocando 
impactos, poluição e contaminação. 

5.2. Os Principais Impactos Ambientais 

Como mencionado, o uso desordenado do solo, água e mesmo do ar tem 
proporcionado severos episódios de desequilíbrio ecológico. 

A supressão de certas populações de seres vivos pode afetar a comunidade 
bloqueando elos importantes na cadeia alimentar. Por outro lado, às vezes, o excesso na 
disponibilidade de certos compostos, substâncias e elementos nutritivos pode ocasionar a 
proliferação de algumas populações específicas em detrimento de toda a comunidade ou 
então, a destruição de habitats e nichos por processos de erosão, assoreamento, remoção do 
manto fértil do solo, ocasionar o deslocamento de seres vivos, incluindo patogênicos, 
provocar doenças, contaminação de alimentos etc. 

Muitos problemas de impacto ambiental e poluição tem sido ocasionados pelo 
desmatamento, várias são as causas que tem levado à remoção da vegetação, o que por vezes 
tem servido de justificativa à ação predatória indevida e indiscriminada em várias regiões 
brasileiras. 

224 



Em um rápido retrospecto é possível mencionar algumas causas do desmatamento: 

- obtenção de matéria prima para: combustível (lenha), material de construção, 
fabricação de papel, mobiliário 

- extração mineral e garimpo de: ouro, diamante, calcário, etc. 
- utilização para a agricultura da: soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, etc 
- utilização para a pecuária de: boi, suíno, cabras, carneiros, cavalos, etc. 
- construção de represas destinadas à geração de energia elétrica, abastecimento, etc. 

No Estado de Mato Grosso é possível assinalar com maior intensidade os 
desmatamcntos em decorrência da expansão da fronteira agrícola (predominantemente de 
soja) e, da pecuária, do advento das madeireiras, e da atividade minerária sendo mais comuns 
a extração do calcário e garimpes de ouro e diamante. 

a. Possíveis Problemas Relacionados à Monocultura da Soja 

De acordo com Franz e Barros (1993) o cultivo da soja em Mato Grosso segue um 
procedimento tradicional que envolve o uso de corretivos, fertilizantes e defensivos pois, face 
as características do solo, a chamada "sojicultura" seria inviável não só do ponto de vista 
técnico mas, sobretudo econômico. 

Os solos da região são ácidos e de baixa fertilidade ( em Água Boa os cultives de 
arroz após algumas tentativas foram abandonados) exigindo intensivos processos de calagem 
e fosfatagem para proporcionar as mínimas condições edáficas ao plantio da soja. 

Em geral, apontam Franz e Barros op. cit., a soja só é plantada após uma primeira 
lavoura de arroz, nunca em solos recém abertos. Procura-se plantar a soja de meados de 
setembro ao início da estação chuvosa até ao final de novembro; o plantio em dezembro e 
janeiro tem se mostrado menos produtivo. A produção de sementes de soja é limitada devido 
ao clima (no verão umidade e calor elevados) e no geral são obtidas de outras regiões do 
País. 

A adubação é feita com fertilizantes formulados com baixa concentração de 
nitrogênio ou então sem esse elemento. Relatam os engenheiros agrônomos citados que são 
feitas inoculações de sementes com estirpes específicas de Rhyzobium uma bactéria 
nitrogenante e, as dosagens de fósforo e potássio são variáveis de 60 a 80 Kg/ha; a adubagem 
também é feita com compostos FTE (frítted trace elements) conhecidos em português como 
"fritas". 

Há pesquisas para proceder a adubação com altas dosagens de fosfatos, entre 200 e 
400 Kg/ha de P205. A adubação de plantio é feita por três safras com adição de cloreto de 
potássio e, quando necessário, nova adubação fosfática. No controle de plantas invasoras, em 
geral é utilizado o herbicida à base de trifluralina no PPI (Pré-Plantio-Incorporado). Com a 
adoção do plantio direto, os herbicidas sistémicos e dessecantes como os à base de 
Gliphosate e Paraquat estão sendo muito utilizados (Franz e Barros, 1993). 

Durante o crescimento o controle da lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis) é feito 
predominantemente com uma ou duas pulverizações terrestres de inseticidas piretróides e 
organo-fosforados, Os percevejos (Nezara viridula~ Piezodorus IDJ.ildini e Euschistos heros) 
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quando da formação de grãos e maturação são combatidos com organo-fosforados e 
carbamatos, sendo as pulverizações mais comumente feitas com aviões agrícolas. 

O controle de doenças da soja depende porém da rotação das culturas para evitar 
principalmehte o cancro da haste (Diaporthe m) e o nematóide do cisto (l:Ieterodera 
glycir@). 

A colheita é feita a partir do mês de janeiro estendendo-se até maio e, todo o 
produto a granel é exportado. Como se percebe durante o preparo do solo, semeadura, 
plantio e crescimento até a colheita, são aplicados produtos químicos eventualmente 
prejudiciais à qualidade da água. 

Quando o solo está "desnudo", a ação das chuvas carreando produtos do solo para a 
água dos rios, provoca não só poluição e contaminação, mas origina processo de: eutrofização 
(acúmulo de elementos minerais nutrientes) que pode levar à episódios de floração de algas 
ou plantas superiores como consequências nota-se o aumento da demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO) quando da morte dessas plantas ou focos de mosquito e outros insetos 
vetores de doenças. Além disso, ocasionar transtornos em sistemas de bastecimento público e 
de geração de energia elétrica, com entupimento e corrosão de turbinas etc. 

Muitos desses elementos que entram na composição química dos agrotóxicos podem 
acumular-se na cadeia alimentar ocasionando problemas posteriores de saúde aos 
consumidores. O homem pode ser contaminado diretamente ao se alimentar de vegetais ou 
então ao comer carne de gado, peixe, que contenha resíduos de pesticidas. 

O acúmulo no tecido adiposo ou "gorduroso" e no sangue pode levar ao 
aparecimento de distúrbios de natureza neurológica, trazendo transtornos ao equilíbrio, à 
visão, provocar vômitos etc.. Tem sido registrados também sintomas agudos devido às 
intoxicações provocadas por altas dosagens. Há ainda evidências da possibilidade de riscos da 
carcinogênese, com aparecimento de tumores malignos no flgado e outras regiões corpóreas. 

b. Possíveis Problemas Relacionados aos Cultivos de Arroz e Milho 

O arroz, depois da soja, é a cultura anual mais representativa no Estado de Mato 
Grosso. A introdução de novos métodos de cultura de sequeiro deverá dar maior 
produtividade com relação aos sistemas de rotação com a soja e outros cereais. 

A adubação de plantio é feita em média com 250 Kg/ha de fertilizante 1\TJ>K 
(05.25.lS+Zn). O tratamento de sementes, para controlar cupins e brocas, com Furadan, 
produto à base de carbofuran (Franz e Barros, 1993). Com novas variedades as dosagens 
aumentam para 400 Kg/ha de adubo formulado. 

Corno controle preventivo da Bruzone, em qualquer tipo de cultura são aplicados 
fungicidas específicos. As épocas de plantios no sistema pioneiro ocorrem em dezembro, às 
vezes até janeiro, e as novas variedades a partir de setembro até ao final de outubro. 

Quanto ao milho, há dois tipos de cultura na região: o tradicional coincide com a 
safra principal de verão; o segundo é na safrinha, após a colheita da primeira lavoura (Franz 
e Barros, 1993). A adubação, 250 Kg/lia da fórmula NPK 05.25.15 ou similar; na safiinha, 
adubação de 100 Kg/ha da mesma fórmula. 
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Existem dados estimativas de que 180 sacas de milho tiram do solo em média por 
alqueire de terra: 275 Kg de nitrogênio; 101 Kg de fósforo e 203 Kg de potássio (Rocha. 
1982 ). Assim como para a soja, há problemas com o cultivo do milho na qualidade da água, 
que podem surgir devido à presença de quantidades maiores de elementos minerais e 
eventuais compostos tóxicos carreados para os rios. Contudo, desde que se respeite a 
declividade dos terrenos quando do plantio, devido às menores quantidades de produtos 
utilizados e as menores extensões agricultadas, o problema poderá ser minimizado. 

e. Possíveis Problemas Relacionados à Irrigação 

Em qualquer projeto de irrigação as grandes preocupações devem estar, 
fundamentalmente: relacionadas aos seguintes fatores: 

- balanceamento e ciclagem dos elementos nutrientes; 
- carreamento de poluentes inclusive de natureza tóxica; 
- introdução e/ ou recrudescimento de doenças 

A alteração da ciclagem de nutrientes influenciando processos de eutrofização 
poderá levar à salinização do solo. A remoção de cobertura vegetal natural, a grande 
aplicação de fertilizantes e corretivos no solo, associados às modificações das condições de 
evapotranspiração e à presença de nutrientes na água pode acelerar a salinização tomando 
improdutivas áreas para as quais se pretendia trazer a fertilidade do solo. 

Na execução desses projetos; conhecer a natureza do sedimento do solo, sua 
composição mineralógica e respectiva granulometria é um imperativo seja qual for a 
modalidade de irrigação adotada (irrigação direta por inundação e aspersão, formação de 
"polders" etc.). 

Determinar previamente quais as concentrações existentes de sódio. cálcio, 
magnésio, potássio, fósforo, nitrogênio etc; qual o pH e, como se dará a infiltração da água 
para propiciar a formação do sistema radicular, são tarefas primordiais para o sucesso do 
empreendimento. Conhecer os níveis de sódio trocável e de bicarbonatos propicia um bom 
controle da sodifícação e aícalinização, 

Ainda que às vezes as concentrações salinas possam não ser suficientemente 
elevadas para produzir danos à agricultura, é preciso lembrar que as áreas irrigadas 
constituem regiões onde a evaporação é fortemente acrescida pela transpiração vegetal das 
plantas cultivadas de forma a constituír um potencial de concentração de sais no solo. 

Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de carreamento de poluentes da 
água utilizada na irrigação para o solo! principalmente em regiões onde é intensa a aplicação 
de agroquímicos. A presença desses "toxícantes'' nesse caso pode trazer implicações à saúde, 
como já foi antes relatado. 

Finalmente é preciso enfatizar que dependendo do processo de irrigação utilizado e 
da procedência da água captada, que eventualmente alberga seres parasitas, agentes 
etiológicos ou hospedeiros de moléstias diversas, poderão ocorrer problemas de saúde pública 
às vezes até em regiões nas quais determinada doença não existia. A propósito, deve ser 
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ressaltado que inúmeras são as doenças conhecidas como de veiculação hídrica sobre as quais 
se disserta à saciedade em capítulo posterior. 

d. Possíveis Problemas Relacionados à Pecuária 

Após o desmatamento que na região de Mato Grosso se dá em grande escala, 
praticamente sem deixar qualquer sinal da vegetação original, seja na mata Amazônica seja 
no Cerrado, o terreno é preparado para receber as grarnináceas, 

Além dos problemas de erosão e consequente carreamento de partículas de solo 
para 013 corpos d'água, com os prejuízos já apontados anteriormente e, a aplicação dos 
praguicidas e fertilizantes também já comentada, há que se fazer menção aos excrementos 
dos animais que tem influência não só nos aspectos de eutrofízação das águas mas na grande 
contribuição à proliferação de insetos alguns dos quais podem ser vetores de doenças não só 
dos ambientes terrestre e aéreo mas também aquático. 

Quanto aos agroquímicos, o mecanismo de auto-assimilação no solo pode ser 
sintetizado em processos físicos (fotodecomposição, volatilização, lixiviação e adsorção ): 
químicos (oxidação, redução e hidrólise) e biológicos (absorção por raízes de plantas e 
decomposição por ge1mes do solo). 

Em se tratando dos excrementos animais ( assim como ocorre com os fertilizantes) 
há a possibilidade do escoamento para os cursos d'água como já mencionado. Todavia 
embora de grande importância sanitária-ecológica pouca atenção tem sido dada a esse fator 
de poluição e contaminação característico de zonas rurais seja nos ambientes abertos 
(pastagens) seja nos ambientes fechados (estábulos). 

A quantificação dessa carga poluidora segundo Derisio, 1992 indica que em termos 
de equivalentes populacionais é muito alta a possiblidade da poluição, Assim, tomando o 
homem como a unidade tem-se os seguintes equivalentes populacionais (Unidade que indica 
a força poluidora de despejos, referida ao número de habitantes): vaca 16,4; cavalo 11,3; 
galinha 0}014; ovelha 2,45 e porco 3,0. 

finalmente não se deve esquecer os graves problemas de poluição do ar durante as 
queimadas para preparo do solo e as cinzas disso decorrentes que eutrofizam os corpos 
d'água; além do deslocamento e dizimação de animais devido a destruição de habítars e 
nichos. - e. Possíveis Problemas Relacionados às Madeireiras 

Às madeireiras além de provocar o desbaste da vegetação estocam sua matéria 
prima, os troncos, em geral a céu aberto sofrendo ação do vento e chuvas, índuzíndo a 
formação de poeiras e escoamento de resíduos para o solo e água. 

No processo de serrar grandes quantidades de toras, toneladas de resíduos de 
serragem: cascas, pedaços e lascas de madeira, enfim sobras são produzi.das. Muitas vezes 
esses resíduos são deixados armazenados próximos a cursos d'áaua, ou em lugares onde a 
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declividade do terreno facilita o escoamento da água da chuva enriquecida em ácidos 
húmicos, taninos, ligninas etc para os rios . 

Estes no corpo d'água provocam aumento da turbidez e da cor dificultando ou 
impedindo a fotossíntese. Em certas circunstâncias funcionam como substrato de apoio a 
ninfas, punas, larvas, etc de insetos facilitando o ciclo metamórfico. 

Outro grave problema à ecologia aquática é o assoreamento provocando a morte de 
animais de fundo. 

Mas uma situação mais aguda que pode afetar inclusive a alimentação do homem é 
a possibilidade de redução da população íctíca, não propriamente por toxicidade, mas por 
uma ação mecânica, quando partículas em suspensão na água aderem-se ao muco do arco 
branquial dos peixes impedindo as trocas gasosas, ocasionando a morte por asfixia . 

A eutrofização também pode ser ínrensífícada e, águas abaixo da madeireira 
acontecerem florações de algas e plantas superiores. 

A queima dos resíduos a céu aberto provoca a formação e dispersão de fumaças, 
partículas. e poeiras levando a transtornos à visão nas estradas e, agravos à saúde, 
principalmente ao trato respiratório. 

Ainda, é preciso dizer que as cinzas resultantes da combustão enriquecem 
diretamente o meio aquático em elementos nutrientes ao serem carreadas pela enxurrada ou 
"run-off" ou, indiretamente pela evaporação de nitrogênio no ar. 

Finalmente o transporte das madeiras e troncos por caminhões também oferece 
riscos de acidentes com consequente comprometimento do ar, água e solo. 

f. Possíveis Problemas Relacionados às Atividades Minerárias 

Um problema ligado ao solo, no sentido geológico do termo) diz respeito aos 
recursos minerais, e às atividades para sua extração. Outro óbice refere-se ao uso excessivo 
dos minerais e as possibilidades do esgotamento das reservas. 

A destruição do chamado manto fértil, com a eliminação de microrganismos que 
partícípam na formação do húmus, a alteração das concentrações de elementos nutrientes 
pode acontecer e como decorrência aparecer a desertificação que tem transformado áreas 
férteis em estéreis trazendo ao terreno aspecto de paisagem lunar; formação de vossorocas 
etc. 

Também esta atividade afeta a qualidade dos corpos d'água gerando eutrofização e 
toxicidade como consequência dos processos de erosão. Mas além das águas superficiais a 
água subterrânea pode ter sua qualidade modificada pois, a sua lenta circulação aliada à 
capacidade de adsorção dos terrenos influi na poluição e contaminação do lençol freático e 
aquíferos . 
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Garimpo de Ouro 

Duas técnicas de beneficiamento e extração do ouro são empregadas em território 
brasileiro: a garimpagem fluvial e o desmonte hidráulico de rochas (Maddock & Marins, 
1985). Em Mato Grosso a mineração aurífera essencialmente está associada às coberturas 
aluvio-coluvionares exploradas através de dois métodos ou tipos: baixão (empregando 
desmonte hidráulico) e rio caudaloso (através de balsas, Farid, 1992). 

Nos rios caudalosos são utilizadas dragas com mergulhadores, dragas escariantes e 
escarílanças a 1 a 3 m sob o leito do rio minerado. Os depósitos são frequentemente de 
cascalho, areia e silte/argila, Muitas vezes há feições laterizadas e concreções ferruginosas. 

Nos baixões, os depósitos são na maioria similares ao dos rios caudalosos quanto à 
gênese, mas diferenciam-se quanto à dimensão pois) em geral, a exploração é feita em 
drenagens de classes inferiores (córregos, igarapés, gretas) (Farid, 1992). 

O beneficiamento é similar em ambos os processos, o autor supra citado assim 
descreve o processo: 

"A polpa do minério 6 concentrada nos carpetes e obstáculos da calha inclinada, e o 
tempo de despescagem (termo usado, localmente para a operação de retirada do concentrado 
contido no pára-quedas, termo este, que designa um tambor ou caixa colocadas no ponto de 
alimentação servindo à quebra de turbulência) varia com a capacidade do equipamento". 

A composição do solo que é levado a essas instalações é variável e a cor pode ser 
avermelhada, branca, amarela, creme, marrom-erverdeada e verde; os materiais ai contidos 
são quartzo, siíte, argilas principalmente. 

No processo de amalgamação (feito na cuia ou batéia) o material concentrado 
gravimétricamente é filtrado e calcinado ao ar livre (queima) com o mercúrio. Dosagens 
feitas em garimpas de Alta Floresta-Mf por Farid, 1992, indicaram teores de 4195 a 174,84 
ppm Hg no rejeito da amalgamação; de 5,25 a 28,00 ppm Hg no concentrado e de 0,41 a 
2,34 ppm Hg na alimentação das calhas. 

A garimpagem do ouro além de problemas de assoreamento, e alterações físico 
químicas na água dos rios, córregos, igarapés etc; da formação de lagoas que além de terem a 
água contaminada podem servir à criação de insetos vetores; da destruição da vegetação ( em 
Matupá-Ml' a recuperação da cobertura vegetal ainda que por plantas invasoras ou ruderais 
de certas áreas que foram garimpadas levou de 8 a 1 O anos) propicia à acumulação do 
mercúrio nabada de drenagem proveniente da lixiviação de minério de ouro. 

Em Alta Floresta-Mf', Farid (1992) evidenciou a presençca de mercúrio no solo 
(em média 0,23 ppm quando os teores naturais são em média de 0,10 ppm segundo 
(Wedepohl, 1968 e Bowen, 1979) e 0,85 ppm no sedimento. 

Na água potável os valores críticos admitidos pela SEMA (Portaria n2 13) são de 
2ugí1 e os limites de tolerância biológica (L TB) na urina são de 50 ug Hg!L de urina e 1 O ug 
Hg,'dl de sangue (Portaria n2 12 SS1'IT-~J1Tb de 14/06/1983). 

Os efeitos da poluição ambiental causada pela produção de ouro com utilização de 
mercúrio são muito conhecidos. O elemento mercúrio causa toxicidade crônica para o 
homem provocando efeitos sobre o sistema nervoso central. 
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Na forma metálica um adulto pode tolerar a ingestão oral de até 30 g/dia (Ottaway, 
1980) mas, o vapor de mercúrio é muito mais tóxico sendo os limites para 43 ug/dia/pessoa 
(Fujii, 1977, Jaromin, 1979). 

Os íons de mercúrio formam complexos fortes com o grupo SH das proteínas e sua 
toxicidade provavelmente está relacionada à inativação das proteínas nas membranas 
celulares provocando efeitos principaimente nos rins e cérebro. 

Na forma orgânica de metil (CH3Hg) ou dimetil mercúrio (CH3)2Hg que são 
compostos muito lipossolúveis, esse metal é muito mais tóxico. O mercúrio emitido pela 
garimpagem ao meio ambiente depositado nos rejeites se toma muito mais reativo e, 
portanto, mais perigoso por ser metabolizado por ação de bactérias e fungos tanto aeróbia 
quanto anaerobicamente. Em meio aeróbio agem bactérias do Gênero Methanobacterium 
(várias espécies) e, em meio anaeróbio fungos (Neurospora crassa). 

As bactérias reduzem o COi a metano e oxidam o mercúrio a Hg + formando o 
dimetíl mercúrio cuja meia vida no organismo humano (persistência) é de 70 a 90 dias. 

A absorção do vapor de mercúrio metálico dá-se principalmente por via pulmonar 
por inalação e a retenção nos pulmões chega a ser de 7 4 a 7 6% de uma concentração 
ambiental de 100 uglm3 (Zavariz & Glina, i992). Os sintomas são cefaléia, irritabilidade, 
astenia, dores diversas, anorexia, estomatite, neuropatias e todo o quadro acompanhado de 
tremor (Zavariz, 1993). 

Extração do Calcário 

O calcário, designação genérica das rochas constituídas essencialmente de carbonato 
de cálcio, na mineração a céu aberto, é passível de provocar efeitos adversos às 
características tisicas e químicas da água, com influências negativas à vazão, aos teores de 
sólidos dissolvidos, em suspensão e sedimentáveis; intensificações de cor e turbidez; 
oscilações no pH1 alcalinidade, dureza, concentrações de carbonatos, sulfatos, alumínio, 
cálcio e cloro residual, óleos e graxas; alteração da condutividade elétrica, nos teores de 
oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio. As próprias fauna e flora aquáticas 
poderão ser afetadas (Rocha et al, 1987). 

No entorno do empreendimento a poluição do ar é acentuada pelas partículas 
suspenses e posterior deposição sobre a vegetação. 

Garimpo de Diamante 

O diamante é o carbono puro mas, não raro, contém impurezas corno óxidos 
metálicos (ferro. pirita, ouro) ou substâncias orgânicas mais ou menos carbonáceas, carvão. 
Pela dureza, brilho e beleza é a mais preciosa das gemas e tem também grande interesse 
industrial (Guerra. 1966). 

231 



\.,i 

lii.,., 

'-., 
'-' 
~ 
li., 

~ 

'-' 
'-' 
i..... 

'-" '-' 
~ 
~ 

~ ,._ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
..•.. 
'-' 
~ ._, 
..•.. ._, 
•••• ,._ 
~ 
~ ._, 
._., 
~ 
..•.. 
,._ 
~ ,._ 

'"" ,._ 
..•.. 

""' '-' 
••••• 
~ 
-... 

' 
'·J 

No Brasil os diamantes existem em jazidas secundárias não se descobrindo a rocha 
matriz e quase toda a produção diamantífera é oriunda da garimpagem. São encontrados 
misturados ao cascalho, em depósitos de aluvião que existem principalmente nos 
"caldeirões", verdadeiros poços formados nos leitos dos rios. Como dito antes, vem sempre 
acompanhados por um certo número de outros minerais que são seus "satélites", dando-se a 
todo o conjunto o nome de "formação", 

Os "satélites" mais comuns são, o quartzo rolado (seixos rolados) que o vulgo 
chama de "pingo d'égua ou ovo de pomba"; o jaspe vermelho, denominado "lacre"; a 
turmalina preta conhecida como "pretinha"; o rutilo que tem o nome de "agulha", 

Além dos depósitos de rios há as "grupiaras ou tabuleiros" (de terra seca) e, as 
jazidas de planalto, contíguas às margens dos rios onde, em Mato Grosso, são encontrados 
em gerai diamantes de pequeno porte. 

Pela ação do calor, da luz solar, dos raios catódicos e do rádio toma-se 
fosforescente. O diamente queima no ar em presença de oxigênio dando gás carbônico e 
podendo então deixar cinzas residuais. Essa pedra preciosa é lentamente oxidada a quente, 
pela mistura de ácido sulfúrico e bicromato de potássio. 

Problemas ambientais podem surgir não só com os produtos usados, no garimpo 
mas também com a formação de lagoas, deposição de seixos (rejeitas) constituindo atrativo e 
criadouro de insetos vetores. roedores etc . 

Outros óbices relacionam-se à qualidade da água alterada pela eutrofízação e as 
situações dela decorrente, de saúde pública por exemplo. Todos esses assuntos já foram 
abordados anteriormente para outras atividades minerárias . 

g. Possíveis Problema.'> Relacionados aos Curtumes 

Atividade associada à pecuária, a presença dos curtumes sempre traz problemas 
relacionados à qualidade da água. No preparo do couro, depois da esfola, as peles são 
lavadas e escovadas do lado carnal, para impedir a proliferação de microrganismos. A 
conservação é feita em imersão em salmoura forte a 23-24.0C, durante 16 a 20 horas (Braile 
et ai. 1979) . 

A seguir há uma salga seca com o empilhamento das peles intercaladas com 
camadas de sal, provocando a desidratação parcial do couro, eliminando a parte protéica 
solúvel e aumentando a resistência aos microrganismos . 

Feita a classificação pelo comprimento, passa-se ao remolho para restaurar a água 
dos couros ( dos verdes é apenas retirado o sangue) e dos salgados e secos-salgados há 
enriquecimento com umectantes. Essa água ligeiramente alcalinizada contém desinfetante, 
sangue, soro, sal e algum sebo. 

Passa-se então ao caleiro e depilação onde pelos e epiderme são retirados, inchando 
a pele, preparando fibras colágenas e elásticas, além de saponificar as gorduras. O banho de 
17 horas é feito em solução de água, sulfeto de sódio e cal hidratada. Esses despejos são 
altamente nocivos aos cursos d'água, pois os sulfetos facilmente se transformam em gás 
sulfídrico (HzS) por ação de ácidos e de. microrganismos. O HzS é tóxico e, na ~scnça de 
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oxigênio e bactérias, transforma-se em H2S04 que é corrosivo, além de remover o oxigênio 
provocando odor séptico, Em território nacional usa-se muito o NazS ( 5g/l) o que provoca 
muitos incovenientes às instalações de tratamento e à qualidade da água do corpo receptor 
(Braile et al, 1979). 

Após a descarnagem, da divisão do couro e da purga, o curtimento pode ser feito 
com tanino vegetal, taninos sintéticos, cromo, sais de alumínio e zircômio o que também, 
independentemente deste ou daquele método, é um processo que polui a água. 

Os despejos de curtumes tem fortes Demandas Bioquímica e Química de Oxigênio; 
os colóides e sabões nos efluentes dão origem a formação de espumas; o ácido tãnico 
combina-se com o ferro do leito dos rios ou dissolvido na água e forma o tanato férrico, de 
cor negra; o sulfato de sódio produz sulfato ferroso que permanece em suspensão coloidal; 
os resíduos depositados ao lado das instalações ou às margens dos cursos d'água atraem 
ratos, moscas e baratas. 

A fauna e flora dos rios pode assim ser envenenada devido à toxicidade, pois os 
alcalóides (teores maiores do que 25 mgll) matam os peixes. 

Considerando uma unidade básica de produção de 0,45 Kg de couro cru, tem-se um 
volume de despejo por unidade de produção de 9 a 90 litros e uma DB05d 20°c de 400 a 
5.000 mg/l. 

h. Possíveis Problemas Relacionados aos Matadouros e Frigoríficos 

Os bovinos selecionados nos currais após a chuveírada são atordoados e içados por 
um guincho e levados até a área do vômito. Novo banho e então são destinados à área de 
sangria; os chifres são serrados. A seguir o bovino vai para a área de esfola e retirada do 
couro; serragem da carcaça; evisceração, 

Com os suínos, após atordoamento, a sequência é praticamente a mesma passando 
da sangria a escaldagem, depilagem, lavagem, serragem, evisceração, 

Os subprodutos podem ser recuperados mas nem sempre isso é feito. Assim o couro 
e sangue podem ser vendidos diretamente ou enviados ao beneficiamento; peças condenadas, 
destinadas à produção de graxas (sebos) e farinhas; ossos duros ou longos tem a gordura 
recuperada, os ossos são ou não vendidos e a água resultante descartada nos rios; cascos e 
chifres após aquecimento e secagem são vendidos para farinha. O que resta são "sabugos" ou 
suportes ósseos que servem ao enriquecimento de produtos graxos ou farinhas. 

Há para essas operações um grande consumo de água. (bovinos cerca do 2500 l por 
cabeça), suínos (12001 por cabeça em média). 

Os despejos apresentam altas DBO (800 a 32.000 mg/1, sólidos em suspensão, 
material flotável e graxas. Tem alta temperatura, cor e turbidez acentuadas face a presença de 
sangue, pedaços de carne, gorduras, entranhas e vísceras. Os teores de nitrogênio orgânico 
são muito acentuados e os resíduos são altamente putrescíveis sendo que os sólidos 
sedimentáveis atingem dezenas de ml/l até 15 gil. 



Em Sinop, por exemplo, está sendo instalado um matadouro com capacidade para 
500 cabeças-dia; nessas condições a falta de um planejamento na instalação dessas unidades 
industriais poderá acarretar a rápida deterioração dos cotpos d'égua, O volume do despejo 
por unidade de produção é para um boi ou porco em média de 220 a 1300 litros e para um 
carneiro de 90 a 540 litros, com DB05d 20°C, cm média, de 800 a 5.000 mg/1. 

i. Possíveis Problemas Relacionados às Usinas de Açúcar e Álcool 

Em Mato Grosso está se generalizando o hábito de consorciar a soja, o milho e a 
cana-de-açúcar, esta última para utilização como matéria prima nas usinas. Os engenhos de 
açúcar e álcool são. em geral, localizados junto as plantações, em zonas rurais mas, sempre 
próximos aos cursos d'água pois, no processamento da cana-de-açúcar são utilizadas grandes 
quantidades de água . 

Além dos possíveis problemas relacionados à agricultura da cana que exige a 
aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes ou o uso do próprio resíduo (vinhoto, 
vinhaça, restilo caldas, vinhote, tiborna, garapão ou coxíxí) na chamada ferti-írrígação que 
pode facilitar a proliferação de moscas e mosquitos (Stomoxys caldtrans é a mais comum), 
há na produção do açúcar ou do álcool a geração de vários tipos de resíduos líquidos. 

Mas, durante a colheita, a queima das folhas secas para facilitar a operação provoca 
poluição do ar pois o material particulado e as cinzas levadas pelo vento causam sujidade nas 
roupas expostas nos varais, manchas em materiais pintados, dificuldades respiratórias etc. 

Na fabricação do açúcar após a pesagem e recepção do vegetal é feita a lavagem 
onde em média são usados de 2.000 a 7.000 litros de água por tonelada de cana-de-açúcar. 
Esta água contém até 10% do peso total da matéria prima ( cinzas e ten·a) e a Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO) média é de 720 rng/L; resíduo total 1100 mg'L o resíduos 
sedimentáveis 7,0 mg/L. Parcela dessa água provém das colunas barométricas e outra é 
captada no curso d'água. Após a operação na fábrica em média são lançados de 3 a 7 m3 de 
água por tonelada de cana. 

A cana sofre então a moagem para extração do caldo formando um resíduo que é o 
bagaço ( até 30% de peso da cana-de-açúcar) utilizado nas caldeiras para gerar vapor. 

Inicia-se então um processo químico para clarificação, concentrando-se o caldo sob 
a forma de xarope em evaporadores. Após centrifugação obtém-se o açúcar comercial e o 
mel. O açúcar secado e ensacado é destinado à vendagem, 

No processo de evaporação as águas condensadas ou amoniacais, apresentando 
DBO da ordem de 780 mg/l. e resíduos totais de 140 mg/L, podem ser lançadas aos rios à 
razão de 500 a 550 litros por tonelada de cana em média. 

O mel pode também ser levado a um outro cozedor ou ficar como melaço ou mel 
pobre que em geral é utilizado na obtenção do álcool nas destilarias. Esse líquido viscoso e 
denso (55% de açúcares fermentáveis) é fermentado após diluição formando o mosto que é 
enviado ãs domas de fermentação onde é inoculado com leveduras (Saccharomvces sp) 
fungo que desdobra os açúcares de cadeias carbónicas duplas a simples que são assimilados 
e depois transformados em álcool e; gás carbônico. 

234 



'-' 
'-" 
~ 

•••• 

'-" .._. 
iii.,., 

'-' 
~ 

~ 

~ 

""' '-,, 
~ 

~ 

~ 
,_._ 
i..., 
~ 
~ 

~ ._ 
._. 
~ 

••••• 
li.,, 

li., ._, 
._, 
•••• 
lii.,, 

.•.. 

.._ 
1w 

••••• ._ 
i..... 
li.,, 
.._, 
._.. 
.•.. 
'-' 
;., 

w 
lw- ,.,. 

L..., 

Desse processo de fermentação do melaço diluído, resulta o "vinho" um líquido com 
teor alcoólico 7, 5%. 

A destilação é feita em colunas de destilação onde na primeira etapa obtém-se álcool 
hidratado (95% de álcool etílico), vinhaça, vinhoto, restilo, caldas, tiborna, garapão, coxixi 
(são designações regionais) que é o resíduo do vinho. 

Nessas operações devem ser destacados os problemas que podem ser ocasionados 
pelas águas das colunas barométricas (10.000 a 20.000 litros por tonelada de cana em média) 
que, além de conter grande quantidade de resíduos totais e sedimentáveis e DBO de 130 a 
420 rng/L, podem atingir o curso d'água com temperaturas de 40 a 60°C prejudicando a 
fauna e flora aquáticas. 

Quanto ao restilo produzido à razão de 14 litros para cada litro de álcool gerado, 
além dos sólidos totais, causa uma Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de mais de 
25.000 mg/L, 

Finalmente é preciso considerar as águas de lavagem de pisos e equipamentos com 
DBO 200 a 2000 mg/L e que correspondem em média a um volume de 200 a 300 m3 por 
mana. 

j. Possíveis Problemas Relacionados à Construção de Represas 

No Brasil, por haver wn alto potencial hidroenergético (106,5 Gigawatt em 1983), 
segundo dados citados por Mucci, 1993 há uma tendência natural para a construção de 
barragens, não só destinadas a aproveitar este potencial, mas também para utilizar a água 
com finalidades múltiplas. 

Nas regiões tropicais, dentro da densa floresta úmida, os grandes reservatórios 
inundam áreas de até 3.000 Km2 . 

Entretanto, a efetivação de medidas preventivas, ( embora frequentemente 
consideradas onerosas por obrigarem a um certo investimento a curto prazo) resulta em 
considerável economia ulterior evitando transtornos à posterior utilização do recurso natural 
água (Branco & Rocha, 1977) . 

A prática mostra, no entanto, que em geral nenhuma medida de proteção é efetivada 
quando da construção de reservatórios. 

A construção de lagos para acumulação hídrica, inserindo na paisagem a presença 
de açúdes e represas, onde a água é acumulada, modificando o ecossistema natural, provoca 
uma gama de impactos, nos meios físíco, biológico e sócio- econômico que se estendem às 
áreas de construção, aos locais inundados, influenciando até regiões ribeirinhas (Rocha, 
1986) . 

Os impactos físicos relacionam-se às características: geológicas, tais como, 
possibilidades de elevação do nível freático e favorecimento de erosão; geomorfológicas 
eventualmente possibilitando abalos sísmicos e: acomodamento dos solos; pedológicas com 
alteração da capacidade do uso do solo; climáticas provocando modificações no meso e no 
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micro-clima; hídricas: modificando o regime hidráulico e o escoamento das águas na bacia de 
_drenagem. 

Em conjunto. tais modificações influenciam a ecologia de um modo geral, alterando 
habitats e nichos, prejudicando as fauna e flora aquáticas e terrestres, ou de outro modo, 
favorecem a proliferação de vetores de enfermidades endêmicas. 

A própria qualidade da água no ambiente lêntico criado poderá ser influenciada, não 
só no momento da sua formação mas, gradativa e negativamente modificada no futuro. 

O território brasileiro é pródigo em exemplos dos desajustes ocorridos entre a obra 
implantada através da tecnologia e o meio ambiente, trazendo õbíces, vários dos quais 
irreversíveis. 

Necessita-se pois, quando da efetivação dos projetos, proceder a um estudo de 
custo-beneficio! no qual a mensuração usada para avaliar a obra contemple igualmente os 
aspectos econômicos, sociais e ambientais. Em resumo deve-se ter um maior escrúpulo 
ecológico quando da necessidade de intervenção no meio ambiente. 

1 ....., k. Possíveis Problemas Relacionados à Piscicultura 

O desenvolvimento de atividades que visam o estabelecimento da píscuítura e a 
proteção de peixes em reservatórios de acumulação. públicos ou particulares, constitui 
exigência de legislação federal. Contudo há outros tipos de piscicultura para os quais são 
construidos tanques em estações especialmente construidas próximas aos rios das bacias 
hidrográficas. 

Qualquer que seja a modalidade a ser implantada é preciso sempre levar em conta 
dois principais aspectos: a qualidade ecológico-sanitária d.a água e as espécies que serão 
utilizadas para o desenvolvimento da piscicultura. É preciso, pois, verificar a compatibilidade 
do empreendimento com os usos a que as águas se destinam, bem como a população de 
peixes a ser mantida. 

Geralmente, o objetivo da piscicultura racional é obter um máximo de produção de 
peixes, de boa qualidade, grande porte e a baixo custo, para a alimentação da população. 
Refere-se pois, a uma produção comercial ( ou pelo menos comercialmente viável) de peixes. 
Esse objetivo porém, não deve ser o prevalente quando se tratar de reservatórios ou mesmo 
rios que se destinam ao abastecimento público de água potável. A maior ou menor 
produtividade, medida em termos de máxima produção ( em Kg) de peixes por unidade de 
superfície, depende, entre outros fatores) do grau de eutrofização das águas, isto é, elas serão 
tanto mais produtivas quanto maior a quantidade de alimento ( algas e outros organismos 
inferiores) disponível no meio. Ora, a eutrofização é extremamente perniciosa à potabilidade 
da água ou mesmo para fins de recreação. (Branco & Rocha, 1977). 

Nos tanques ou lagos destinados à piscicultura racional costuma-se adicionar 
alimentos orgânicos (farelos, e outras substâncias nutritivas) ou sais minerais (geralmente 
adubos minerais contendo nitrogênio, fósforo e potássio) os quais favorecerão um. abundante 
crescimento de algas e macrófitas. 
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Portanto, é mais conveniente que a população de peixes seja mantida em equilíbrio 
com o uso de fontes naturais de alimento proporcionalmente às concentrações de sais 
minerais existentes na água. 

As espécies de peixes a serem desenvolvidas também deverão ser objeto de amplos 
estudos. Às vezes um bom peixe de valor comercial não o será do ponto de vista do 
equilíbrio-ecológico por não ser autóctone e acabar dizimando outras espécies, dominando os 
habitats e nichos existentes. 

Em Mato Grosso, um levantamento de 92/93 apontava a existência de 131 
'"' piscicultores trabalhando especificamente com o pacu (Metynnis sp, Myleus sp, Mylesinus 

sp) e: em Jangada-M'I', também com o Tambaqui sondo 114 em tanques e 17 em represas. 

Como se percebe, esse ramo da zootecnia que compreende o conjunto de normas e 
de recursos tecnológicos destinados à criação e à multiplicação econômica de peixes começa 
a se desenvolver no Estado e, portanto, exige também cuidados para a preservação dos 
recursos hídricos. 

5.3. Problemas de Saúde Pública 

Forattini, 1976, apresenta uma descrição da estrutura epidemiológica de um agravo 
a saúde: ressaltando as intcrrelações: agente-hospedeiro-ambiente, definindo o conjunto 
como a "história natural da doença". 

Para haver o desencadeamento de um agravo à saúde, uma pessoa deve, em uma 
etapa inicial, entrar em contato com as condições pré-existentes ou que pré-dispõem à doença 
(Período Pré-Patogênico) gerando um estímulo na pessoa ou população. Este poderá ser 
imediato (um acidente, ou episódio agudo por exemplo) ou mediato como nas moléstias 
evolutivas (crônicas). Neste último caso, segue-se uma fase de incubação conhecida como 
pré-clínica evoluindo até a fase clinica. A partir desse periodo poderão advir a cura, o defeito 
( sequela) ou a morte. 

Fácil 6~ portanto} proceder a uma analogia desta sequência com o que ocorre em um 
ambiente qualquer. Nos ecossistemas sempre há condições pré-existentes (Período Pré 
Patogénico) sobre os quais são exercidas influências ( desmatamento, garimpo etc). Estas 
poderão ser acentuadas, ou não, para a ocorrência de agravos à saúde, dependendo dos 
cuidados maiores ou menores, quanto· à ecologia e ao aspecto sanitário, que forem efetivados 
antes, durante e após a implantação dos empreendimentos, 

O avanço tecnológico, aliado ao avanço da fronteira agro-pastoril, tem levado a 
degradação ambiental das zonas rurais e urbanas, gerando processos poluidores do ar, água e 
solo. Assim, regiões que não apresentavam determinadas doenças ou que possuíam focos 
endêmicos controlados passaram a ter um incremento e prevalência acentuados. 

As migrações de populações muitas vezes concorreram para o recrudecimento de 
certas moléstias, face a presença de indivíduos doentes ou portadores ou da ocupação 
indevida do espaço, deslocando certas espécies inclusive patogênicas com a destruição de 
habitats e nichos (Rocha, 1993). 
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Especificamente no que se refere às moléstias relacionadas às águas e sua qualidade 
é possível de acordo com a literatura especializada mencionar várias categorias de doenças. 

A classificação de Bradley 1977, adaptada e ampliada por Rocha, 1987 (Quadro 
5 .1) permite uma visualização dessas doenças. Sucintos aspectos e características principais 
das mesmas são apresentadas a seguir. 
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Quadro 5.1 

Doenças Relacionadas com a Água 

, CATEGORIADADOE~A [ · · · EXKMPLO~ ' 

j l. T!an~1;11s.são_ por via hídrica (clássicas; ! ~ebre~ paratifóide, tifóide, cólera, hepatite 1 
1 nao ctassicas ). infecciosa, 

1 2. Causada por insuficiência de água para I Escabiose, tracoma, disenteria bacilar e 1 

1 higiene pessoal (pele, olhos, diarréia). amebiana, conjuntivite. ' 
l 

.1. 3. B~eadas- na água (penetração pela pele I Esquistossomose, verme 

. ou mgestão ). venrunosc e protozooses. 
da gninéa, 

14. 
1 

Transmissão por inseto vetor relacionado l Doença do sono, febre amarela, malária, 
à ãg\m (picam pessoas perto das coleções leíshemaníose, oncocercose, dengue. 
d'água ou nelas proliferam). 

1 5. Relacionadas com o lançamento de l Leptospírose, ancilostomose. 
j excretas. 

1 

Malária 

A doença causada pelo protozoário parasita, chamado plasmódio, é transmitida de 
pessoa a pessoa pela picada da fêmea do mosquito anófeles. Assim, o causador da doença, 
ou agente etiológico, é o plasmódio e o transmissor ou vetor da doença é o anofelino 

A malária é também conhecida pelas denominações regionais: maleita, impaludismo, 
paludismo, tremedeira, sezão, terçã, quartã, febre palustre, febre palúdica 

Existem quatro espécies de protozoários plasmódíos, causadores da malária no 
homem: Plasmodium vivax, E- falciparum E- malarie e E- ovale, sendo esta última inexistente 
no Brasil. 

Quanto aos mosquitos vetores ou transmissores, as espécies mais comuns são: 
A.."lopheles darlinw, A. tarsimaculatus, A. amiasalis, A. albitarsis domesticus, A. ~. A. 
bellator e A. gambiae. 

O A. gambiae, proveniente do continente africano, foi introduzido na década de 30, 
através da aviação, no Nordeste brasileiro, e erradicado nos anos 40. 

As qualidades para o anofelino ser um bom transmissor referem-se à antropofilia, 
isto é, à preferência pelo sangue humano; à endofilia, ou seja, a domesticidade; à densidade, 
portanto existir em grande número e, nesse caso, a represa pode representar um fator positivo 
à sobrevivência dos mosquitos; a longevidade, o que implica no tempo de vida e 
suscetibilidade, quer dizer, a capacidade de se infectar pelos plasmódios. 

239 

,. 



A cadeia de trasmissão é caracterizada por um protozoário Plasmodiwn ( agente 
etiológico) existente em um homem doente ou, a semente; pelo mosquito Anopheles (vetor 
ou transmissor), que constitui o semeador; e o homem sadio que, picado, será o hospedeiro 
(solo). 

A doença caracteriza-se pelo acesso malárico (rompimento dos glóbulos vermelhos 
ou hemácias do sangue), causando calafrio ou frio, calor ou febre e suor intenso. A febre é 
íntermitente, havendo intervalos entre cada acesso febril. Quando a infestação é por f. vivax 
~- faldparum, a febre é terçã benigna e maligna ( 48 horas - febre dia sim, dia não); se a 
doença é provocada pelo f. mala1iac a febre é quartã (72 horas - febre dia sim, dois dias 
não). 

A consequência da doença é a falta de disposição para o trabalho, anemia, morte, 
desde que não haja tratamento. 

Esquiatossomose 
Estima-se que a esquistossomose, csquistossomíase ou bilharziose, registrada até cm 

múmias egípcias, atinja hoje, em todo o globo terrestre, mais de 200 milhões de pessoas em 
países tropicais da Ásia, África, América Latina e Caribe. 

Essa parasitose do ser humano tem como agente etiológico o verme trematoda, 
Schistosoma mansom, s_. haematobium e S.. japonicum, que vive no sistema venoso, 
provocando lesões intestinais el ou hepáticas, esplênicas e outras, como dermatites e agravos 
pulmonares. 

No Brasil, o maior foco endêmico do mundo, apresentando incidência da doença 
em ] 6 Estados ( cerca de 14 milhões de casos), o advento dos grandes projetos, como a 
construção de represas, representa um sério perigo potencial para uma maior disseminação da 
doença, cujo hospedeiro intermediário é o molusco da família Planorbidae gênero 
Biomphallaria das espécies stramineª' glabrata e tenagophila. 

A transmissão da esquístoseomoee se faz quando o homem entra em contato com 
águas que receberam fezes contaminadas e onde há abundância do hospedeiro íntermedíárío 
que elimina cercárias do verme. Estas formas nadam e penetram pela pele do homem (a 
maior probabilidade ocorre no período entre 11 :OOh a 17:00h). As cercárías atingindo os 
vasos sanguíneos (esquistossômulos) chegam ao coração, pulmões e, daí migram ao fígado, 
evoluindo pai-a formas adultas. Após acasalar! os ovos formados atravessam a parede 
intestinal e são expulsos com as fezes. Os ovos transformam-se na água em miracídios e 
penetram no caramujo onde evoluem às formas de cercarias. 

Com a doença podem ocorrer no organismo humano: bronquites, penumonia, 
hepatite, esplenomegalia, flebites (vermes mortos arrastados pela corrente sanguínea), lesões 
no reto, obstrução intestinal. 

Algumas condições favorecem o ciclo evolutivo tais como: temperatura 28°C e pH 
7- 7, 5 ideal parn a eclosão dos ovos do verme; caramujos vivem a 28ºC, mas em pH ácido, e 
águas com certo teor de cálcio; as cercarias vivem em períodos mais quentes. 

Nas represas; onde a vegetação foi "afogada" e que têm vegetação flutuante e 
emergente, principalmente nas zonas litorâneas de baias pronunciadas e declividade suave, 
havendo condições de pH e temperatura. os planorbídeos podem proliferar. Nesse caso, a 



doença poderá vir a ocorrer, mesmo em regiões onde não existia, assim que apareça um 
doente ou portador (como resultado dos deslocamentos populacionais), cuias fezes 
contaminadas entrem em contato com as águas onde vivem os caramujos. 

A Represa de Assuã, no Egito, por exemplo, levou o problema a cidades onde não 
existia.. A Represa de Americana, em São Paulo, é outro exemplo, acompanhado por Rocha. 
1987. 

Outra influência da represa ou açude diz respeito à modificação e destruição de 
habitats e nichos já assinalados, fazendo circular a fauna silvestre, como preás, mocós, enfim, 
roedores em geral e outros animais que servem de reservatório da doença. Mas a própria 
fauna doméstica, ( cachorros, gatos, cavalos, bois, etc) também pode ser epidemiológicamente 
importante no ciclo de vida do verme, por servir de reservatório eventual da doençca, 

Leishmaniose 
A leishmaniose é uma enzootia ( zoonose) silvestre, que ocorre em países da região 

neotropical, em virtude da distribuição não uniforme da cobertura vegetal. 

A doença ó de dois tipos: 
a) Leishmaniose cutânea - que se manifesta por lesões ulcerosas simples, indolores, na 

pele e mucosas ou, de natureza medular difusa que, às vezes evolui para lesões 
mucocutâneas, afetando as membranas naso-faríngcas que pode ser fatal e: 

b) Leishmaniosc visceral - infecção crônica generalizada, ceracterizada por febre, 
heoato-esplenornegalia, linfadenopatia, anemia e debilidade progressiva, muito 
deletéria se não tratada. 

O agente infeccioso é um protozoário flagelado, Leishmania sp. No caso das 
Ieishrnaníeses mucocatãneas ou tegumentares (dermatotróficas) no Brasil são registradas: 
Leishmania braziliensis, causador da Úlcera de Bauru, SP; L. braziliensis guyanensi~, 
causador da leishmaniose cutânea ou pian-bois no norte do Brasil e Guíana Francesa, e b, 
mexicana amazonensís, causador da lishmaniose cutânea e cutâneo-difusa no Brasil. A 
Leishmaniose víscera! americana é causada pelo protozoário Leishmania donovarti chaaasi, 

A transmissão é feita quando a fêmea, hematófaga do mosquito flebótomo, 
contaminada com o protozoário, suga o sangue do ser humano. 

Pesquisas têm indicado que os reservatórios da doença, além do homem, são 
animais silvestres e domésticos: tamanduá, tatu. gambá, roedores de várias famílias, paca, 
macacos, mula, cavalo, cães, etc. 

No Brasil, em todas as regiões o número de notificações da Ieishmaniose tegumentar 
americana tem aumentado: de 1973 a 1985 registrou-se 62.372 casos. 

A importância das represas e lagoas no recrudescimento dessas doenças relaciona- 
se: 

a) à possibilidade de servir como criadouro dos mosquitos vetores flebótomos, que no 
Brasil são de cerca de 14 espécies dos gêneros Psychodopygus sp e Lutzomia~ 
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b) aos desmatamentos que são efetuados para a construção, implicando cm ressaltar aí) 
a abertura de estradas, a área inundada, as áreas de empréstimo, etc, e, 

e) ao deslocamento e migração das populações humanas (e de animais silvestres), 
favorecendo a domiciliação dos mosquitos. 
Precisa-se ter em mente que o raio de ação dos mosquitos flebótomos, a partir do 

abrigo em que vivem, é em média de 200 m de distância, tendo hábitos crepusculares e 
principahnente noturnos. 

Febre Amarela 

Causada por um vírus (toga vírus do grupo B) é transmitida por um mosquito (tanto 
em zonas urbanas como em certas regiões rurais), o Aedes aegyptí; nas matas da América do 
Sul há ainda outras espécies, tanto de Aedcs como de Haemagogus, que são transmissoras. 

Depois de um período de incubação variável, de 3 a 6 dias, às vezes um pouco 
mais, advém a febre, dores de cabeça, náuseas, prostração, vômitos, podendo haver 
hemorragias, daí também o nome da febre quebra-ossos. 

OB S: O A. aegypti pode transmitir também o vírus da dengue, que provoca 
prostração e conjuntivite, mas de manifestações benignas. 

Oncocercose 
Esta doença, crônica, não mortal, conhecida como "cegueira dos rios", forma 

tumores fibrosos sub-cutâneos, principalmente na cabeça e ombros. Quando perto dos olhos, 
eventualmente causa a cegueira, pois o verme, uma mícrofílária, pode migrar ao nervo óptico 
e globo ocular, atingindo a vascularização da córnea, provocando a deficiência visual total ou 
parcial. 

O verme nematoda, Onchocerca volvulus, é transmitido por um mosquito 
simuíídeo, que se desenvolve em águas correntes, tendo um raio de ação. em média, de 300 a 
400Km. 

Por serem ambientes lênticos, as represas não devem, em geral, propiciar o seu 
criadouro. Todavia, há registros de oncocercose ocorrendo nos rios represados, em locais 
imediatamente a jusante da barragem, onde a água turbinada, ou que sangra nos vertedouros, 
aumenta de velocidade, fevorecendo a proliferação dos simulídeos, conhecidos como 
"mosquitos pretos" Esse episódio foi assinalado à saída de represa situada na Nigéria. 

Na América do Sul, principalmente no Brasil, a doença deve ter sido importada da 
Áfiica e, em 19731 a tribo indígena dos Aiwateri teve 62 pol' cento dos seus componentes 
atingidos, espalhando-se a infecção por doze outras tribos da Amazônia, havendo 100 por 
cento de infectados. 

Leptospirose 

A leptospirose, também conhecida como enfermidade de Weill, febre canícola, 
icterícia hemorrágica, icterícia Ieptospíríca e leptospirose porcina, caracteriza-se por uma 
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infecção acompanhada de febre, dores de cabeça, calafrios, vômitos, dores musculares, 
náuseas, conjuntivites, às vezes meningite, insuficiência renal, anemia, hemorragias e até a 
morte. 

O agente etiológico é a bactéria espiralada, Leotosoira icterohemoll'hagie, 
transmitida ao ser humano quando em contato com a água ou lugares úmidos contaminados, 
penetrando na pele, Outras vezes, talvez pela própria ingestão de água poluída ou contato 
direto com animais portadores, como os raros principalmente, outros roedores e animais 
silvestres e domésticos estabulados ou não. 

Um sério problema é a deposição da urina de animais contaminados na água e no 
solo, maiormente nas regiões urbanas ou em coleções d'água de zonas rurais. 

Em 1987, em São Paulo! regístraram-se casos de Ieptospirose nas águas da Represa 
Billings, Estes podem estar associados ã deposição de lixo nas margens da represa, atraindo 
ratos, ou à entrada de esgoto doméstico, contaminado com bactérias leptospira que chegam a 
sobreviver infestantes por seis a sete dias no meio ambiente. 

Shigeloses ou Disenteria Bacilar 
Infecção bacteriana aguda, do intestino, causada por bactérias do gênero Shjgella 

das espécies dysenteriae. sonnei, flexneri, bodyü, etc, constituindo uma. das principais causas 
da mortalidade infantil. 

1'-Jo ser humano tem um período de incubação de 1 a 7 dias, sendo a transmissão 
pela água, alimentos contaminados ou moscas. 

Nas represas, a ocorrência pode ser acentuada em baias pronunciadas ou braços em 
que a água sofre maior estagnação. 

Febre Tifóide 
Também chamada febre intestinal é uma infecção aguda generalizada causada pela 

bactéria Sahnonella typhi, eliminada pelo homem doente ou portador, através das fezes e, às 
vezes, da urina, 

A transmissão é pela água, ingestão de alimentos contaminados ou moscas. O 
período de incubação é de até 3 semanas, havendo manisfestação inaparente ou aguda febril. 

As represas podem ter influência na transmissão da doença pelos mesmos motivos já 
assinalados nos itens anteriores. 

Febre Paratifóide 

Febre provocada por bactérias salmonelas (Sahnonella paratyphi, S.. Schottmuelleri, 
.$.. hirschfoldü, ou seja Bacilo paratifo A, B e C, produzindo gastrenterites agudas. 

O modo de transmissão e a possível influência das represas são idênticos ao das 
shígeloses e febre tif óide, antes relatados, 
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Cólera 
Infecção intestinal aguda de origem bacteriana, VibriQ choJ~ae, sorovariedade O 1, 

biotipo El Thor, sorotipos Inaba e Ogawa que provoca lesão intestinal com a perda d'água e 
elementos minerais do organismo. 

O homem doente ou portador elimina as bactérias pelas fezes, urina, vômitos e, os 
vibriões podem sobreviver na água por várias semanas. 

A transmissão se faz por ingestão de água ou alimentos contaminados, seja por 
fezes, mãos sujas, ou moscas e o não tratamento adequado e a tempo leva à morte. O 
período de transmissibilidade perdura enquanto o doente ou portador não for efetivamente 
tratado, 

Embora erradicada do Brasil, no século passado, voltou com intensidade nestes anos 
90. 

Em 1991 no Peru surgiu nova epidemia de cólera como parte de uma última 
pandemia iniciada em 1961. O agente isolado das fezes dos doentes, o vibrião colérico já 
descrito, provocou até abril de 1991, um índice de mortalidade geral de 0,62% e de 
mortalidade para casos hospitalizados de 19,6%. Essa epidemia propagou-se, chegando ao 
Brasil inicialmente na região do Alto Solimões na bacia Amazónica e passando por Manaus e 
Pará daí alastrou-se por todo o país. 

O vibrião cresce mais em condições aeróbias do que anaeróbias; em temperaturas de 
10 a 40°C (ótimo 37ºC) e pH de 7,0 a 9;6. O pH igual ou abaixo de 5 é deletério ao bacilo. 
Em meio ambiente o tempo de sobrevivência do bacilo ao aquecimento a 56°C é de 30 
minutos, e à fervura, somente por alguns segundos. Os vibriões submetidos à refrigeração de 
+ 1 °c a + 4°C sobrevivem às vezes viáveis no gelo durante 4 meses. O dessecamento à luz 
solar mata os vibriões em poucas horas. Eles também são sensíveis a vários antissépticos, 
especialmente ao álcool a 10% e, na ausência de matérias orgânicas podem ser destruídos 
pelo cloro e permanganato de potássio. A sobrevivência do bacilo em matéria fecal depende 
da temperatura, umidade e competição microbiana. 

As medidas de controle fundamentalmente dependem do saneamento, higiene e 
proteção ambiental. 

Amebíase 
Infecção crônica principalmente do intestino grosso ( cólon) por ação do protozoário 

Entamoeba hystolitica, cujo ciclo biológico tem uma forma vegetativa, o trofozoito, que 
provoca infecção débil e exterior e, uma forma cístíca, resistente, que realmente transmite a 
doença. Os cistos eliminados com as fezes na água ou no solo resistem por vários meses. 

Provoca distúrbios digestivos e anemias; mas há ainda infecções, que podem ser 
causadas por amebas de vida livre que vivem na água, atingindo mi meninges do cérebro e 
provocando ulcerações na córnea. 
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Foram resgitradas as presenças de amebas da família Vahlkamphíidae, gênero 
Acanthamoeba sp e de Naegleria sp, em alagados de plantações de arroz e piscinas de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul (Chaves et al, 1985). 

Giardíasc 
Provocada por um protozoário intestinal, Giardia intestinalis e G. lamblia: é a 

protozoose mais disseminada na espécie humana. 
Apresenta formas vegetativas (trofozoitos) e císticas, que são resistentes e 

infestantes, provocando diarréia, náusea, vômito, enxaqueca; o ciclo evolutivo é semelhante 
ao da ameba. 

Hepatite 
A hepatite A pode ser vírica do tipo A, conhecida como epidemia, icterícia 

epidêmica, catarral ou hepatite infecciosa, que se inicia subitamente com febre, mal-estar 
gerai anorexia, náuseas, dores adobminais e depois icterícia. As vezes, a manifestação é leve 
mas, em geral, a recuperação é demorada, principalmente em razão da idade do paciente . 

As fezes infectadas de homens ou macacos podem contaminar a água e alimentos, 
havendo uma incubação variável de 15 a 50 dias . 

A hepatite vírica do tipo B é conhecida como icterícia de soro homólogo, hepatite 
por soro ou hepatite antigénica da Austrália. O princípio é insidioso, com anorexia, mal-estar 
abdominal leve, náuseas e vômitos, icterícia e febre ligeira. Todavia, pode haver casos 
fulminantes e mortais com necrose hepática aguda. 

A incubação é variável de 45 a 160 dias e as vias de transmissão o sangue e, em 
menor escala, a contaminação focal-oral. 

As represas que têm praias e recreação de contato primário e secundário podem, 
eventualmente, apresentar focos de contaminação. 

------- -----------. - .. - 
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5.4. Sucintos Comentários sobre as Características Físicas, Químicas e Biológicas 
dos Cursos d' água, 

As características físicas e químicas das águas basicamente são determinadas por 
fatores interativos entre a atmosfera, rochas, solos e atividade dos seres vivos, produtores 
(vegetais) e consumidores (animais) produzindo metabolitos e catabolitos. A esses fatores 
somam-se aqueles decorrentes das ações antrópicas . 

Assim! para o perfeito conhecimento da dinâmica dos ecossistemas fluviais são 
necessários programas de monitoramento que permitam acompanhar as variações ao longo 
dos ciclos sazonais e, como já enfatizado, a disponibilidade de séries temporais de dados 
sobre a bacia hídrográfíca objeto do estudo . 

Nesse contexto, a análise de qualidade das águas e dos aspectos do entorno dos 
cursos d'água das bacias Amazônica e Araguaia/Tocantins ora efetuada tem caráter 
preliminar: pois baseia-se em esparsos e pontuais dados físicos, químicos e biológicos . 

Contudo, do ponto de vista Iimnológico, ficou evidente que a maioria dos dados 
analisados se apresenta, geralmente, em concentrações e valores que fundamentalmente não 
diferem daqueles encontrados na bibliografia especializada . 

Por exemplo, quando se utiliza da classificação de Sioli, um dos maiores 
especialistas nas questões limnológicas e suas relações com o entorno dos rios da região 
amazônica, que procura caracterizar os rios de águas Brancas, Negras e Claras, percebe-se, 
por meio da comparação dos dados inseridos nas tabelas apresentadas neste trabalho, que os 
parâmetros fisicos, químicos e bacteriológicos, a não ser com pequenas exceções (naqueles 
casos por exemplo onde há atividade de garimpo de ouro e diamante, ou lançamentos 
domésticos "in natura") estão situados dentro de valores indicados como águas claras. Não se 
pode porém esquecer do intenso uso agropecuário, com a utilização de insumos agrícolas em 
grande escala, e a escassez de dados necessários à caracterização das águas quanto a possível 
influência de agroquímicos. 

O Quadro 5.2 apresenta a classificação de Sioli, 1975, na qual estão inseridas 
algumas faixas de variação de certos parâmetros físicos e químicos e da vegetação em rios de 
águas Brancas, Negras e Claras. 
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Quadro 5.2 

Classtncação dos Rios 
·:·:ÁGUAS:: ::::: . . . 

· · <CLÁRÁ.S.:: : ·: ········· .. ····· .... 
~H 1 6,5-7,3 1 4,0-4,6 414 - 7,8 
Condutividade Elétrica filmhos/cm) J~,80- 83,801 1,60-44,10 0,57-5,34 
Nitrato (mg/L) _ --------~ 0,018-0,084 1 0-0,02 -0~40 
Fosfato (mg/L) 1 0-0,026 1 0-0,030 0-01350 
Sílica (mg/L) ! 3,6-4,SL 0,8-2,7 0,5-22,0 
Oxigênio Dissolvido (mg/L) ! --- 1 1,9-6,0 115-8,6 
Transl'arêneia - Disco Secchi_fu!L_J_ 0,10-0,SO 1 1,30-2,30 
Vegetação____ _ 1 Floresta Andina I Floresta Amazônica Caatinga. Campo 

FONTE: Sioli, 1975 
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Outras fontes dão conta de: que, para ríos da Amazônica por exemplo, cm média 

podem ser registrados: condutividade medida em uS/cm 24,0; alcalinidade 10,5 mg 
CaC03/L; nitrogênio amoniacal 0,80 mg/L e sólidos totais em suspensão 61,0 mg/L, 

Deprende-se pois, até por urna análise superficial, que as condições ecológicas e 
sanitárias nas bacias, se consideradas globalmente, são ainda bastante satisfatórias o que exige 
então rápidas medidas de controle e proteção ambiental que só podem ser efetivamente 
implantadas desde que se disponha de um diagnóstico que aponte a criticidade particular de 
cada Sub-bacia em função da ocupação e uso do espaço físico. 

Nesse estudo foram compilados os dados e analisados os cursos d'água nas seguintes 
unidades hidrográficas: 

- 
._,· 

- 
I. BACIA AMAZÔNICA 

I. l SUB-BACIA GUAPORÉ-MADEIRA 
I.1.1. ALTO GUAPORÉ 

- 
-· 

- 

Em geral, as águas superficiais podem ser consideradas de boa qualidade, 
principalmente em relação aos níveis de oxigênio, necessário à manutenção da vida aquática. 
Apesar da pequena disponibilidade de dados, pode-se inferir que as águas da sub-bacia são 
pobres em sais de cálcio e magnésio, resultando em baixa capacidade de tamponamento, o 
que propicia valores de pH ligeiramente ácidos. Esses índices provavelmente estão refletindo 
a escassez de rochas carbonatadas na sub-bacia. 

Do ponto de vista sanitário, o problema é localizado nos trechos de rios ou córregos 
que atravessam os núcleos urbanos, urna vez que não há sistemas de coleta e tratamento de 
esgotos nas cidades. Essa situação pode limitar o uso das águas para · recreação e lazer nos 
balneários situados no perimetro Urbano, dado o risco de contração de doenças de 
veiculação hídrica como micoses, dísenrerías, etc. 

O problema ambiental mais relevante na região diz respeito aos garimpos de ouro, 
que têm alterado a drenagem de vários cursos d' água, provomendo o carreamento de sólidos 
e a contaminação pelo mercúrio. Através da imagem de satélite de 1993 e pesquisa 
bibliográfica foi possível avaliar a interferência dessa atividade nos seguintes cursos d' água, 
considerando a sequência de montante para jusante ao longo do Rio Guaporé: 

a) Município Pontes e; Lacerda 

- Córrego Goma - afluente do Córrego Laurinha, nas proximidades da cidade; 
- Afluentes da margem direita do Córrego Cágado - garimpos Lava Bêbado, 

Lourinha e Pombinha; 

- Margem direita do Rio Alegre - Garimpo do Alegre 

- 

b) Município de; Vila Bela da Santíssima Trindade 
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- 
- - Rio Sararé e córrego Água Suja na divisa da reserva indígena. Dentro da reserva, 

os garimpas Ferrugem I,II em estão atualmente desativados, porém, sempre há 
iminência de novas invasões. No entorno, econrram-se os garimpos Vantupil, do 
Zé Guilherme, entre outros em atividade, além do garimpo da viúva, hoje 
abandonado. 

- 
- - Afluentes da margem esquerda do rio Galera: após a confluência com córrego 

Banhado, no córrego São Vicente e após a confluência com rio Novo. - - - Com base na bibliografia e através de viagem de reconhecimento a campo, foram 
verificadas na Sub-bacia 1.1.1.Alto Guaporé: 

a) As Condições St.tnitárias e Ecológicas do Rio Sararé o Córrego Água Suja na 
Reserva Indígena Sararé 

Nessa análise, foram consultados os dados levantados para o "Plano de Reabilitação 
Ambiental de Áreas Internas, Limítrofes e Entomos da Reserva Indígena Sararé -Ml'", do 
PRODEAGRO /1992. 

No Rio Sararé, as amostras foram coletadas em três pontos a saber: a montante e a 
jusante dos garimpes Ferrugem I e Viúva, e a jusante da confluência do Córrego Água Suja 
(Pontos EOl, E02 e E03, respecrívamentej.No córrego Água Suja foram tomadas amostras a 
montante (Ponto E04) e a jusante (Ponto E05) das atividades garimpeiras. 

De acordo com o Quadro 5.3, o Córrego Água. Suja apresenta as piores condições 
em termos de carreamento de sólidos sendo que, após a área de garimpo, os níveis de cor e 
turbidez aumentam cerca de 10 vezes, passando de 20 para 200 Pt'l (Pontos E04 eE05, 
sucessivamente), enquanto que a turbidez eleva-se em tomo de 20 vezes, chegando a 4 7 
UNT no ponto mais a jusante (E05). De fato, o córrego Água Suja apresenta modificações 
mais evidentes na sua drenagem. natural. O método empregado na área para extração de 
ouro, através de desmonte hidráulico, representa sérios danos aos cursos d'água superficiais. 

Com relação ao Rio Sararé, verifica-se que suas águas recebem contribuição de 
sólidos no trecho do garimpo, mas as condições mantêm-se praticamente inalteradas a jusante 
da foz do córrego Água Suja (E03). 

As atividades garimpeiras.contudo, não interferem nos teores de oxigênio dissolvido, 
que permanecem altos tanto no rio Sararé quanto no córrego Água Suja, atingindo de 8,00 a 
8,20 mg/L, superior ao limite de 4,0 mg/L, recomendável para a manutenção ela vida 
aquática, fenômeno explicável pela agitação e turbulência nesses cursos d'água. Os valores de 
DBO (mediana 5,00 mg/L no rio Sararé e média 7,00 mg/L no córrego Água Suja; e DQO 
19,50 e 22,0 mg/L, respectivamente), evidenciam a pequena quantidade di:; matéria orgânica 
nas águas, o que propicia uma alta disponibilidade de oxigênio. Os índices de coliformes não 
indicam haver lançamento de esgotos sanitários nesses trechos de rio. 

Os teores dos macronutrientes Nitrogênio Total (mediana 0.30 no Rio Sararé e 
média 0,38 mg/L no Córrego Água Suja), bem como Fótloro TotaÍ (0,20 e 0,23 mg/L, 
sucessivamente) podem estar indicando processo de eutrofização. O Ferro e o Manganês 
estão com índices altos, principalmente este último que chega ao limite máximo de O, l O mg/L 
preconizado pela resolução Nº 20 CONAMA, l&/06/1986, para rios de classe 2. Contudo, 
esses resultados merecem ser avaliados com um maior número de amostras, pois os valores 

- 
- - 
- 
-· 
- - 
- 
- ·- - -- 
·- - 
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encontrados para nitrogênio e fósforo nas captações da SANEMA T (ver a seguir), são 
bastante inferiores aos constatados nesse estudo. 

O nível de contaminação por mercúrio tambem foi avaliado nesse trabalho, sendo 
tomadas amostras de rejeito de garimpo, amostras compostas de sedimento de corrente 
coletadas ao longo da drenagem, e amostras do perfil do sedimento até a profundidade de 1,0 
m, na saída do garimpo às margens da drenagem. 

O relatório menciona que, na região estudada, os valores médios de background de 
mercúrio para minério não lavrado e para sedimentos de corrente foram respectivamente 
0,033 e 0.035 ppm na fração -200. De modo geral, os teores de mercúrio total encontrados 
nos diferentes garimpas estudados estão próximos aos níveis naturais da região.A existência 
de teores entre 30 a 1.000 vezes maiores denota contribuição de possíveis pontos de 
bateamento, - 

._.. 

Em síntese, o trabalho indica que das 26 amostras compostas de perfil, 30% 
apresentaram concentrações de Hg total acima dos teores naturais. As amostras de rejeito 
avaliadas estavam abaixo do limite máximo de 2 ppm adotado pela legislação alemã, para 
utilização dos mesmos em diversas atividades, entre as quais agricultura, construção civil, etc. 
Quanto aos sedimentos de corrente, algumas amostras permitem sua classificação como 
altamente poluídas (>1,0 ppm), segundo Prater e Andersen (JWPCF,1977). Para sedimentos 
da região amazônica, Silva e Câmara apontam como background índices menores que 0,2 
ug/g de mercúrio metálico. 

Foram também coletadas amostras de macrôfitas (Eicchomia azurea) no Rio Sararé 
a montante e a jusante do garimpo Ferrugem I e na foz do córrego Água Suja. A análise 
resultou em variações de 0,032 a 0,055 ppm de Hg Total, índice que se comparado aos rios 
Teles Pires e Nhandu é baixo; em peixes capturados no rio Sararé, entre os portos dos 
garimpos Ferrugem I e da Viúva, constatou-se 0,60 a 0,85 ppm de II& valores acima do 
limite máximo recomendado para consumo humano, que é de O, 50 ppm. 

Durante o trabalho foram assinaladas 24 espécies de peixes, conforme se discrimina 
no Quadro 5.4. 

- 

. ._, 
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Quadro 5.3 

Rio Sarará e Córrego Água Suja - Reserva Indígena Sarará MI': Parâmetros Físico- 

- .._. ..... ______ ·- ---------·---- 

j 
. . . .RIOSAR:ARÉ:: -:::::.:. -:_;:::. =·(CO~CQ.ÁGUASUJA . .. .. . . .. .. 

·, .. 
• •••• PO!'JTOS DE(;OL~ ·:·: CORPOD1AGUA: . . PONTOS·IJEÇOLlTA:: .::=··: :. . . . .. . . .... . .. . ... .. . . ... . . . . ' ............... . .... . .... .. . .. . . . --- P ARAMETRO FISICO- EOl E02 E03 :MEDIANA E04 EOS lv.IBDIA 

QUÍivllCO 
pH 6,50 / 6,30 6,40 máx. 6,50 6,20 6,40 máx.: 6,40 

1 mín.: 6,30 mín. :6,20 
Alcalinidade HC03 {mg/1 9,00 9,00 9,00 9,00 2,00 4,50 3,25 
CaC03) 

Alcalinidade C03 {mg/1 CaC03) o,o 0,0 0,0 o,o 0,0 o,o o,o 
Alcalinidade OH mg/l Caco3 o.o 0,0 0,0 O.O 0,0 0,0 0,0 
Dureza Tol8l (mg/l CaC03) 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 
Condutividade (us/cm) 17,80 18,20 18,30 18,20 4,90 13,90 9,4 
CormgPt/L 80,00 90,00 90,00 90,00 20,00 200,00 110,00 
Turbídez lJNT 18,00 20,00 22,00 20,00 2,30 47,00 24,65 
ODmw'L 8,201 8,00 S,00 8,00 8,20 8,00 8,10 
DB05d20ºC mglL 4,00 6,00 5,00 5,00 S,00 9,00 7,00 
DQOnwL 17,90 19,60 19,50 19,50 16,30 27,70 22,0 
Sólidos Totais mz/L 59,00 86,00 88,00 86,00 12,00 120,00 66,00 
Sólidos Fixos rng/L 46,00 77,00, 69,00 69,00 8,00 110,00 59,00 
Sólidos Voláteis mwl 13.00 900 19.00 13.00 4.00 10,00 7,00 
Sol. Susp. Totais mg/L 31,001 55,001 48.00 48,00 4,00 90,00 ! 47,00 I 
Sol. Susn, Fixos mz/l. 23 00 ! 54.00 45.00 45.00 2.00 80.00 41.00 
Sol Susp. Voláteis mgiL 8,00 1,00 3,00 3,00 2,00 10,00 6,00 
Sol. Dissolvidos mWL 28,001 31,00 40,00 31,00 8,00 30,00 19,00 
Sol. Sedimentáveis ml/L 0,10 0,20 0,30 0,20 0,00 0,40 0,20 
Nitrogênio Total ms/l, 0,30 0,45 0,30 0,30 0,25 0,50 0,38 
Fósforo Total mz/L 0,30 0,20 0,20 0.20 0,15 0,30 0,23 
Ferro mg/L 0,46 0,51 0,49 0,49 0,48 0,60 0,54 
Manzanês mg/L 0,08 0.10 0,13 0.10 0,07 0.09 0,08 
Temperatura do Ar ºC 28,20 ! 30,00 31,00 30,00 29,00 29,00 29,00 
_Temperatura da Azua ºC 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 24,00 23,50 J 
NMP coli/100 mi Total 24.000 1 16.000 16.000 16.000 1.700 16.000 8.850 l 
NMP coli/100 m1 fecal 3.000 1.600 500 1.600 170 800 485 

E 01 - Amontante do Gflfimpo Ferrugem-I- Rio Sararé 
E 02 - Aiusante do Garimpo Viúva - Rio Sararé 
R 03 -A jusante da Confluência com o Cárrego Água Suja - Rio Sararé 
E 04 - A montante dos Garimpes - Córrego ~a Suja 
E 05 - Foz ajusente dos Garimpos - Córrego Agua Suja 

FONTE: Dados compilados do Plano de Reabilitação da Reserva Indigena Sararé, MT • PRODEAGRO, junho/ 1992. 

- 
- 
- 
- - - - ._.. 
·- 
- 
- - 
- 
- - 
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Quadro 5.4 

Ictiofauna no Rio Sararé (Reserva Indígena Sararé-MT) 

- 

. .. . ... .. . ... . ..... . ... . ... ..... ... ... ............ . ... ... ..................... . ....... 

; : : ~?~. YP~9Nl/ J GÊNERO/ESFÉCilt · · . NOME Vl.JLGAR . . : :GÊNÉRÕIESPÊCiE '. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . ............... .. . . .. .. .. . .. ... ... . .. . ........ 

Acanthodoras sp bagre roncador Leportnus sp Cará 

Acestrorhyncus sp peixe-cadela Loricaria sp cari-chicote 

Astronotus sp caravaçu Myloplus sp pacu-peva 1 

i 
Astyanax bimaculatus lambari Mylossoma sp pacu-preto l 
Astyanax f asciatus lambari Nachycoristes sp mandi 

Auchenipterus sp palmito (mandi) Pseudopimelodus sp bagre-sapo 

Crenicichla sp joana-guenza Potamotrygon sp raia 

Electrophorus sp peixe-elétrico Rhamdia sp bagre-amarelo 

Gasteropterus sp peixe-voador Serrasalmus sp piranha i 
1 

1 

Geophagus sp cará Serrassalmus nattereri piranha 

H oplerythrinus sp JeJU Stemachorthynchus sp tuvira 1 

Hoplias malabaricus traira Tetragonopterus sp sairá 

- 

- 
FONTE: Dados compilados do Plano de Reabilitação da Reserva Indígena Sararé-MT PRODEAGRO, 1992. 

- b) As condições Sanitárias e Ecológicas do Rio Guaporé e Afluentes nos Trechos da 
Rodovia. BR-17 4 de Comodoro MT ao Km 200 Junto à Cidade de Pontes e 
Lacerda e Rodovia MT 246. 

No trecho em estudo foram amostrados 14 cursos d'água e observadas as condições 
do entorno. As atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 1994 nessas coleções hídricas 
compreenderam determinações físico-químicas e verificação da presença da fauna e flora 
aquáticas estando os dados inseridos na Tabela 5.3. 

Começando pelo Rio Piolhinho no Município de Comodoro até chegar ao Rio 
Guaporé que, nos locais amostrados, chega a atingir de 80 a 100 m de largura, verifica-se 
que o pH oscila entre 5,0 e 6,5 indicando a acidez constante nesses rios. 

A exceção dos rios Piolhinho e Sararé e do Córrego Dois Irmãos que tem regime 
torrencial todos os demais apresentam regime fluvial, mas a maioria desses cursos d'água 
apresentam excelentes condições de oxigenação, o que pode ser confirmado pela piscosidade 
da bacia. Estimou-se que deva haver teores de oxigênio dissolvido superiores a 7,0 mg/L, 

- 
- 
- - 
- 
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sendo as águas em geral límpidas e cristalinas. Alguns rios, contudo, carregam material cm 
suspensão como o Ribeirão Seixas, os rios Pindaituba e Branco e o Córrego do Bugre, 

A situação mais crítica é a do Rio Sararé na Reserva Indígena do Sararé (Rodovia 
BR-174) que tem ao redor a mata ciliar antropizada e a influência do garimpo de ouro como 
já dissertado em objeto de análise particular. 

Os índices de transparência medidos com o Disco de Secchi em geral são totais, isto 
é, o disco é visível em toda a coluna d'água, mesmo considerando alguns rios mais 
profundos. No Rio Guaporé (MT 246) a transparência atinge 5, 0m de profundidade. 

Quanto à fauna aquática, os organismos indicadores de águas limpas, como insetos 
das famílias das ordens Hemipiera e Coleoptera são abundantes em inúmeros dos rios 
observados. Fínalmente, deve-se ressaltar que a píscosidede constitui o indicador da boa 
qualidade das águas dessa bacia hidrográfica. 



{ r r < r r < < < < r < < < < < < < ,. < < < f e<<, r r < < r r < < < r <' < r r <e<< 
LBACIA M1AZÔNICA 

1.1- SUB-BACIA GUAPORÉ-:tviADEJRA 
I.1.1-ALTO GUAPORÉ 

Quadro 5.5 

Rio Guaporé e Afluentes - Dados Quali-Quantitativos Físico-Químicos e Biológicos e Observações do Entorno 12/06/94 

:::!t,:. :: :: :~~~:~;~:::/ :: :~-:W~~~~-~::::;/:~-: :~:5> -:L~::::~1: ::En: :::\i~- :;:· ::~~:: :::~~:;: -<;~~/:::: :;..:~< 
.. . .. . .. :·. ·:::.:: ··: .. ::.: : :: :: .: :: : .: .. J..élú: .. "''.: :· : ""' : .. :·:::·::·: :·" ::--· .. . .. · :·:: . 
Comodo/ Rio Piolhinho (1)- Represa para cap~ de S / 1,0 torrenciul/ 23,0 :!.4,0 l,O límpida, S,S siml lambari sim 
Vila Bela Afüiente do Rio ãg1la (PCR Colibn), com (boa.)/ cristalina. matr6fit11 pian 
BR • 174 Gusporé, margem vegetaçã6 SIIDlllersa iuudo emaizada cara 
7:10 direita (paliteiro) roclioso 

-Mata ciliar m*ouizada 
VilaBela C6rregoDoisrmlos Re1ervalndlgena4oVale do 8/0,:5 tommáEIII 24,0 23,0 0,5 total límpida.can 3,.5 niio/ lambari não 
BR-174 (2)- Aflueme Rio Guep<ré • Mata ciliar (boa) I óxidos de furo Anceas na cara 
7:37 Guaporé,mugem preservada fundo vindes pela margem 

direita enmoso drewigem do 
'---·--·- '-· terreao 
VilaBela RioNovo(3)· ReservaludlgenadoValedo 30/Z,0 :Ouvialf 27,0 24,0 2,0totel Claratmatcrial 5.S nlio pi1111,pintado, não-- 
BR-174 Afluente do Rio Guap~é - Mata ciliar (boa)/ fundo em suspensãe) dom-e.do. traira, 
8:05 Galera. margem direita preservada arenoso malrincbão, 

Tuvira, Caxani 
(im lo~:!!_L __ -+----- 

Vila Bela C6rregoDourado(4)- LimitedaReseivalndfgtna 4 ,' 1,0 fluvial 27,0 23,0 l,Ototal Claratmatcrial 5,S níia/ pillll não 
BR-174 .túluentedoRioNovo. Vale do ~oré (boa)/ em suspeusão) Anceasnas lambari 
8:::!:1 margffll es(Jlerda -Matadliarprese1vada fundo mmgerut 

arenose 
Vila Bela Côrrego Baeurizal (5) -Mata ciliar arãropizada 811,0 fluvial! 27,0 14,0 O,S clara, típica de 6,0 111lo obs./ nãe obs, sim 
BR-174 - Afluente do Rio (boa) solo podzólico Aráceas na 
8:34 Novo, margm margem 

~·-- esqnerda ·- f--,--,..---""----+----- 
VilaBela Ribeirão Pepegaie (6) Fim da Reserva indígena dAJ 20 / 1,5 :Ouvial/ 30,0 1.5,0 1,.5 total claratípica de 5,.'5 não obs, lE1111bari não 
BR-1 74 - Afluente Rio Galera, Vale do ~oré fundo solo podzólico 
8::'iO margem direita - Nata ciliar auropizada arenoso rico em matéria 

'--· of'll.ânica 
VilaBela' Rio Galtra(7) • -Mataciliurani'opizada 25 / 2,D :Ouvia! 30,0 l<l,O 2,0 total clera, tlpicade 5,3 não IEllllbari sim 
Pontes e Afluente rio Gllaporé, solo podzõlice observadas 
Lacerda mer_gem direita 
BR-174 
9:17 
Pontes e Ribeirão Seb.-as (8) • -Matacilier artopizada 8 { 1.0 fluvial 30,0 34,0 1,0 total clara, típica. d~ 6,0 não hunbari sim 
Lacerda. Afluente do Rio solo podzôico observados pi1111 
BR-174 Galera.margem cun.oudériae111 

~9:35 --....:."~~---- surnensio 
Pontes e Rio Sarri (9) • R.esenaJndlge.oa do SE1f81"é 10 / l,S torrencial 30,0 24,0 O,S de terra/ 5,.5 mlD Dão não 
Lacerda Afiit;nte do Rio Garimpo des11tivodo na no trecho e alta tllrbidez observadas 
BR-174 Guaporé, Margem nascente fluvial 
.?"~~-~ireita ...:._Mata cili8!:...._~•~-~!!. .. _ ---- __ abaixo ----~·--·-...l-------'---'--------'------- ·-'--------' 
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Po•se Córrego doBugre(lO) -Mata dlim preservada 1011.S fluvial/ 30,0 14,0 1,5 total dara, üpica. de 6,0 sim/ sim não 
I..ru:erda - Afluente oo Ri o :fundo solo podzóico/ macróí não 
JlR-174 Pindaituha. margem arenoso II!lterial ob1ervades 
~38 direita "3Rnl!flsão 
Poóleii e Rio Pindaitmba ( L 1) • -Mata.ciliar aJiroj)izada 20/1,5 fluvial 3:Z,O l5,(I o.s turva/ mat. S,.'i lllio sim Dão 
Lacerda .Afluat.edoRio arenoso em observadas 
BR-174 Sarari,morgem .-pendo 
10:~ esauerda 
Pontes e ruo .Branco ( 12) • -Mata ciliar eoropizada 10 / 1,0 fluvial 32,0 14,0 0,5 tllrv1l mat em 6,.'i n.ão sim não 
Lacerda .Aflucute do Rio SIEpeosio oblle'l"Vadas 
BR-174 Guaporé, mu-gem 
11:14 direita 
Pooles e Rio GJaporé (13-A)- Jmo l cidade de Pontes e 80/3,0 fluvial/ 32,0 l5,0 3,0 total lfmpida 6,!i ~ IIIDlbari sim 
Lacerda Lacerda/ mata çiliar fundo ~cchornia cará. 
BR-174 antropizida/ c~ão de lll'ellOBD ~ 
11:24 6m1Afbalneá-io e pnsia 
Pootes e Rio Giaporé (13B) Mata ciliar amropizada. • 80/3,0 fluvial 32,0 1.'i,O 3,0 total lfmpida s.s 1iml lllDlbari sim 
Lacerda Pnia e Balneário I BIii" filcchornia. e ará 
lllT-246 Beira Rio ua cidade 
11:41 
Pontes e Cór. Carne de v- Arta de inundBfão 2/ 0.1 fluvial 32,0 15,0 0,1 totBI lfmpida 6,5 -- não não 
Lacerda ( 14) • Afluente do Rio • Vegetação anlropi..zada 
l\lT-246 Guaporé, Illll"gelll 
11:47 direita 
V. Bela Rio GJaporé (13C) Cidade VílaBela da JO(II 7,0 fluvial 30,0 15,0 5,0 Cor de chá 5,0 ~obs./ sim sim 
MT-246 Slllltlssima. Tdodade: ('511i.do de Eiccbernia sp 
11:55 Balueirio/ Balsa/ Serra ferro) 

Ricardo Franco 

FONTE: Observações e Coletas no Campo - PNUD/PRODEAGRO/FEMA/SEPLAN~ 1994 
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e) As Condições Sanitárias e Ecológicas do Rio Guaporé e Córrego Piovesan com 
base em dados físico-químicos e bacteriológicos da SANEMAT 

Os dados foram obtidos em 1992 no Rio Guaporé junto à Captação de Água para a 
cidade de Vila Bela da Sentíssima Trindade e em 1993 no Córrego Piovesan na cidade de 
Comodoro. 

A análise global dos dados (Quadros 5.6 e 5.7) indica as excelentes condições 
sanitárias e ecológicas nos trechos analisados. Não há influência negativa da cor e turbidez e 
o pH é ácido no Córrego Piovesan e básico, (mas próximo do neutro) no Rio Guaporé, o que 
está em desacordo com registros obtidos em outros pontos de coleta no mesmo rio, inclusive 
quando dos trabalhos de diagnóse efetuados para o presente estudo. Parece, portanto, viável 
inferir que deve ter havido algum problema na determinação desse parâmetro. 

Quanto à alcalinidade e dureza parecem estar os valores compatíveis com as 
características das águas dessa bacia hidrográfica . 

Os teores de nitrogênio e fósforo não indicam processo de eutrofização. As 
concentrações de ferro são baixas e rui satisfatórios conteúdos de cálcio e cloretos. 

Os índices de colimetria atestam as excelentes condições sanitárias da água no 
Córrego Piovesan. 

-------------- -- --------·- ------------·-· -------- --~- ··- 
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Quadro 5.6 

Córrego Piovesan - Parâmetros Físicos, Químicos e Bacteriológicos. Captação de Água 
da SANEMA T - Mun. Comodoro .25/março/1993 (I Bacia Amaz&nica, 

11.1.2. Alto Guaporé) 
.. . " ' . . . ' ' ' ; : . : . : : . : . : . ' : : ':::'. l. . : : . : '' ' .... : : . : . . .. : . : : : ............ : .... : ' ... 

PARAl\1ETROS'ANALISADOS:.::: .. .li . :· ... ·=::·:::RESULTADOS:::<::·::·:::::::·. 

Sabor Não o{.)_ietável 
Odor Não objçtávcl 
Turbidez (UNT) 0,45 
Cor(mgPVL) 2,50 

pH 5,40 
Alcalinidade OH (mg/L CaC03) 0,0 
Alcalinidade C03 (mg/L CaC03) 0,0 
Alcalinidade HC03 (mg/í, escoo 3,0 
C02 livre (mg/L C02) 26,0 
Dureza total (mg/L CaC03) 2,0 
Dureza Permanente (mw'L CaC03) o.o 
Dureza Temporária (mg/L CaC03) 2.0 

Nitrogênio Amoniacal (mg!LN) 0,0 

Nitrogênio Nitrito (mg/LN) 0,004 
Fosfato (mg/L P04) 0,002 

Ferro (mg/L Fe) 0,0 

Cálcio (mg/L Ca) 0,0 

Cloreto (mg/L Cl) 3,0 
Oxigênio Consumido (mg/L 02.) 3,8 

NMP Coli total (N1v:lll/100 ml) zero 

NMP coli fecal (NJill>/100 ml) zero 

FONTE: SANEMAT. 1993 

257 



Quadro 5.7 
Rio Guaporé. Parâmetros Físicos, Químicos Bacteriológicos. Captação 
de Água da SANEMA T - Mun. Vila Bela da Santissima Trindade. 

06/agosto/1992 (I Bacia Amazônica, II.1.2. Alto Guaporé) 
. . ~ . . . . ... .... . . ... . . .. . ....... .... :PARAMETROS ANALISADOS:: ... ·:·: ::::.:.:.:::::.::RESULTADOS. :. : .... : : 
Sabor 

1 Não objetável 1 

Odor Não objetável 
1 Turbidez (UNT) 2,4 

Cor (mg Pt/L) 7,5 
pH i 7,25 
Alcalinidade OH-- (mg/L CaC03) o,o 
Alcalinidade C03-- (mg/L CaC03) 0,0 
Alcalinidade HC03 (mg/L CaC03) 12,0 

C02 livre (mg/L Co2) 6,0 
Dureza total (mg/L CaCOJ) 12,0 
Dureza Permanente (mg/L CaC03) 0,0 
Dureza Temporária (mg/L CaC03) 12,0 
Nitrogênio Amoniacal (mwLN) 0,025 
Nitrogênio Nitrito (mwLN) o.o 

1 Fosfato (mg/L P04) 0,0 
Ferro (mg/í.Fe) 0.15 
Cálcio (mg,,L Ca) 3,20 
Cloreto (mglL Cl) 3,50 
Fluoreto (mg/L F) --1 

Oxigênio Consumido (mg/L 02) 3,0 

N1v1P Coli total (NMP/100 ml) · zero 1 

NMP Coli fecal <NMP/100 ml) zero 

FONTE: SANEMAT, 1992 

I.1.2. EXTREMO NOROESTE DO ESTADO/ARIPUANÃ 

Nesta sub-bacia. foram verificadas: 

a) As Condições Sanitárias e Ecológicas nas nascentes do Rio Aripuanã e Afluentes 
no Trecho da Rodovia-Mf 319, no município de Juína, proximidades da Estação 
Ecológica IQUE. 

No dia 11 de junho de 1994 foram executados trabalhos de campo para diagnose da 
situação ecológico sanitária no Rio Aripuanã e afhientes no trecho citado. 

Partindo do Rio Cinta Larga em direção a Vilhena, logo após o divisor das bacias 
Juruena/Aripuanã, podem ser vistos 14 cursos d'água, sendo que pelo lado esquerdo da 
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rodovia a partir do Rio 21, tem início a Estação Ecológica !QUE e, após o Rio Aripuanã, o 
lado direito da estrada passa nos limites do PI - Aripuanã. Destacam-se entre eles o Rio Cinta 
Larga com cerca de 3 m de largura e profundidade 0,5m; o rio Vinte e Um com mais ou 
menos 12 m de largura e o Rio Aripuanã (junto às nascentes). No local a mata está 
antropizada e o fundo é arenoso. Conforme a Tabela 5.8, a não ser no rio Vinte e Um, cuja 
profundidade chega à l,Om e onde pode ser percebida a pouca transparência, (0,2m) em 
todos os outros corpos d'água a transparência é total. Esse rio sofre a influência do garimpo 
de diamante com a formação junto ao leito e locais ribeirinhos de enormes crateras, No 
ponto de observação junto ao Posto de Notificação de Malária e do início da Estação 
Ecológica do Ique a água é turva com muito material em suspensão. 

Os rios são quase que totalmente de regime fluvial, sendo apenas torrenciais os 
Córregos, 7, 8, 9 e 10, região de cabeceiras, formadores da margem direita do Rio Aripuanã. 
Há boa oxigenação em todos os cursos d'água sendo observados peixes nos rios Cinta Larga, 
Aripuanã e Córrego 12. O entorno em todo o trajeto percorrido tem mata degradada, mas há 
alguns trechos entre os córregos 8, 9 e 1 O, nos quais a mata está preservada. 

A transparência foi total e nos corpos d'égua amostrados as águas apresentam-se 
límpidas, cristalinas, sem odor ou sabor sendo exceção o Rio Vinte e Um, já comentado 
onde o garimpo de diamante está instalado. O pH segundo registros para a região está 
normal, oscilando entre 5,0 e 6,0, portanto ácido. 

b) As Condições Sanitárias e Ecológicas das Nascentes do Rio Eugênia - Córregos 
:, Cachoeirínho e Nº 14 na Rodovia I\IT-319 (drenagem do Rio Roosevelt). 

Para tanto foram feitas, no dia 11 de junho de 1994, determinações de temperatura, 
pH e transparência ao Disco de Secchi além de outras observações qualitativas da água e do 
entorno. 

Pelos dados do Quadro 5. 8 verifica-se que enquanto no Córrego Cachoeirinho a 
mata ciliar foi destruída ou pelo menos sofre intensa antropização, junto ao córrego 14 ela é 
exuberante. O pH é de 5,0 no Cachoeírínha e 5,5 no Córrego 14. 

A transparência ao Disco de Secchi é de O,Sm no Cachoeirinha e de 0,2m no 
Córrego 14 tendo as águas aspecto cristalino. No Córrego Cachoeirinha o odor é típico de 
ferro e no Córrego 14 a água é isenta de cheiro e também sabor. 

A oxigenação deve ser respeitável seja por reaeração atmosférica seja pela atMdade 
do fitoplâncton. 

No Córrego Cachoeirinho foram observados vários cardumes de peixes menores 
(forrageiros) e insetos aquáticos indicadores de águas limpas. Nesse local, há um pequeno 
represamento para geração de eletricidade. 
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I.1.2 - EXTREMO NOROESTE DO ESTADO/ARlPUANÃ 
Quadro 5.8 

RioAripuanã e Afluentes -MT-319 - Município de Juina, nas proximidades do limite da Estação Ecológica IQUE- Dados Quali-Quantitativos 
Físíco-Químícos e Biológicos e Observações do Entorno 11/06/94. 

Municlpio La-guru/ Regíme Temp. Temp. Traasp. Alpp/ Outros 
Via Corpo D'Água Aspectos do Entorno Pro;fund. hidráulico' Ar Água Disco Cor pII Macro fitas Peixes Organismos 
Hora (m) Ox.igenaçã> (ºC) {°C) Seccni Visual 

'-· (ml ·- 1- Juina Rio Cinta uirga (1) • Afluente mataam.opizada 310,5 fl!Niiil/ 24,0 24,0 o,s total muito s,.s tufo de Lambar baclérias 
MT-319 Rio Aripuaaê. lllllrgffll direita (boa) cristalina algas) í i:.nuginosas 
9:3:S croericeas 
MT-31!> Cénego (2) • Aflui:ue l.io QJatapm;ervada 1.0 /0,.5 fluvial :Z4,0 2.4,0 O,S tolal crist:ali11a -· -- ... -- 
9:56 Aripuanl, mirgem direita. 
MT-31!> Rio Viote e Um (3) - AJluew <larimpe> de dillllllenle. enorme ~ra. 12/ 1,0 :fluvial :Z7,0 24,0 0,2 muito u.n-a • 6,0 --- ·-· -·· 
10:12 Rio Aripuaaã, margem direita. arenosa- junto ao Posto de mat. em 

Notüica.çao da Ma.liria e da &'1açllo suspnesão 
Ecoló~a[mil! 

MT-319 Cfn"ego(4)-Afluettel.io Mata preservada l /0,2 :fluvial/ 27,0 -- 0,2 total li!f1) ida total --· ·-- ·-- - 
10::Z8 ___ . AriDmmt, llal"t;em direita boa 
M'I'-319 Cénego (~)·Afluente l.io Mata preser...da l /0,2 fl!NiBl/ 27,0 -- 0,2 total l~idá total -- ... .. -·· 10:41 Ariouaol. ll9!1eol direita. boa ----M MT· 319 Cfn"ego (6)- Afluette 1.io Mata dtgndada 1 /0,2 .fluvial/ 27,0 -- 0,2 total liiqi ida tot ai --· --· ··- -- 
10:57 Ariouani, ~em .direita boa >----- '--· . Km85 Cfn"ego ( 7) • Aflueite l.i o 'MEita degradada 21õ-:S- "'"tcxnnciãIJ- -27,0 23.0 0.5 total Cor de chá 5,0 WIICrófita -··- -- 
11:00 Aripualll, ..argem dirda. boa(.fundo enraizada 

rochoso) -- ---- >------- MT-319 Cénego (8) - Afluente l.i o Mata preaervada 2/0,5 tarnnciaJ 27,0 -- 0,5 total cristalina --·- --- ·-- -- 
11:20 Ariou~~m direita. __ ~. 

·-· MT-319 C'oo-ego (9)- Afluente l.io M11ta preservada 2/0,5 too-encial :Z7,0 -- 0,.5 toíal cristalina --· --- ·-- -- 
11:29 -- ,._ Ari1rnfl:lll. 11erge111 direita 0,5 totÃl ·----- MT-319 C(rrego(IO) -Aflueate Ri» Mata preserv11-1.la 210,S tmnncial 27,0 -- cristalina --· --- ··- -- 
11:31 Ariouanl, 11erse111 direita. >-------- MT-319 Rio Aripuaaa (11) • Afucnte Rio Fazenda Nova. .Arntµaina 2 / 1,0 fluvial 29,0 23,0 1,0 total cristalina 5,3 sim/ Lam.bar- hsetos 
12:15 Macieira, margem direita. Mata !IIU'"~ mula Ciperacea i Piau aquáticos 

'-- (fundo areaoso) -- '-- s 
Coo-ego ( 11) • Afluenie Rio Liunbai- -·-----· MT-319 Mata Hm'O(l izada, --- fluvial 29.0 23.0 -- cristalina 5,.5 --- 

L..12:30 ______ L~.Puanl. 11ar~m c~9uerda PI • Aripuanã -- '--· i ··- MI"-319 Cénego C..:boeirinbo (13) - PI -Aripuwã. Mata ciliar devastada, 2/0,5 Torrencial "3õ:o 2.~.o 0,5 total Cristalina. s.e não/ Muitolf insetos 
12:53 A.fluente Rio Eugenia., nargem Cachoeira com roda d'ãgua e gerador (encaixado) enraizadas lambari aquáticos/ 

direita (Drenagetn Rio de eletricidade /boa 8 bactérias 
'---------- Roosevelt) -- 0.2totãf cristatinã-- '-·---- renui;inosas -- 
MT-319 Cénego (14) • Afluente Rio MRta dliar exuberante 110,2 fluvial/boa •• '""29:o -26,0 """""D"" ···- -·· 
l4:00 F~enia, margem d ireit1 

L... (ll"EmBS!_lll Rio Roose~1º- ·--------·-'--·--- -· --- 
FONTE: Observações e Coletas no Campo· PNUD/PRODEAGRO/FEMA/SEPLAN, 1994 
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I. BACIA AMAZÔNICA 
I.2 SUB-BACIA JURUENA 
I.2.1. ALTO JURUENA 
Nesta sub-bacia foram verificadas: 

a) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio do Sangue e Afluentes no Trecho 
das Rodovias MT-160 e; MT-220 

'w 
Entre os dias 9 e 1 O de junho de 1994 foram realizados trabalhos de campo para 

preliminarmente se conhecer as condições do entorno e os aspectos sanitários e ecológicos 
dos rios existentes nos trechos da ?vfl'-160 e MT-220, afluentes do Rio do Sangue, 
contribuinte da margem direita do Rio Juruena, A MT-160 parte de Diamantino e segue até 
Juara, quando então conecta-se à Mf~220. Após entrar no município de Juara, a rodovia 
atravessa parte da Reserva Florestal de Juruena, e seu trajeto acompanha aproximadamente 
o divisor de águas dos rios Sangue e Arínos, sendo portanto uma região de nascentes. A 
MT-220 na Sub-bacia do Alto Juruena cruza transversalmente os rios do Sangue e Juruena. 

No total, foram verificados (Quadro 5.9) 21 cursos d'água em sua maior parte de 
diminuta vazão, em média de 1 a 3m de largura; apenas 3 apresentando regime torrencial e 
os demais fluvial. 

A região do entorno dos rios nesse trecho em geral mantém as matas preservadas, 
condicionando a maioria dos córregos com águas claras, límpidas, sem odor ou sabor e, a 
transparência ao Disco de Secchi, total; somente o Córrego 19 da Mf-220 tem águas com 
cor de chá devido a matéria húmica. O Córrego 16, com cerca de 1 O m de largura, e o Rio 
do Sangue têm cor esverdeada denunciando a presença de fitoplâncton e também de 
macrófítas enraizadas, enquanto que o Córrego 12 tem suas águas mais turvas devido à 
pastagem no seu entorno. Em vários rios foram observados peíxes, incluindo exemplares de 
grande porte, como no próprio Rio do Sangue, este já com cerca de 180 m de largura e 
profundidade média de 20 m, 

O pH situa-se entre 5,5 e 6,0 normal para as águas da região. Apesar da intensa 
atividade madeireíra que se observa em Juara e Brasnorte, nota-se que os afluentes do Fio 
do Sangue no trecho avaliado "in loco" apresentam de modo geral as condições limnológicas 
e sanitárias ainda satisfatórias. Contudo, deve ser ressaltado que a inspeção foi feita apenas 
durante o período de estiagem, de forma que os resultados refletem apenas a época onde é 
menor o transporte de sólidos para os cursos d'água, Quanto ao Rio do Sangue, sua cor 
esverdeada, com maior quantidade de algas e macrófitas, pode estar denunciando um teor de 
nutrientes mais elevado, já que a região de montante é ocupada pelo plantio de soja. 
Somente com uma campanha de qualidade da água completa, englobando todo o ciclo 
hidrológico, é que forneceria uma base de dados mais consistente, inclusive para avaliação 
do teor de agrotóxicos eventualmente presente nesse rio . 

..••... 
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b) As condições Sanitárias e Ecológicas do Rio Juruena e Afluentes em Trecho das 
Rodovias MT-220. MT-319 e BR-174 

,....., 

No trecho estudado entre os dias 10 e 11 de junho de 1994 foram feitos trabalhos 
de campo com observações do entorno e amostragens cujos resultados estão no Quadro 5.9. 
Partindo do Município de Juara seguindo pela Rodovia MT-220 até Juina na MT-319 e, 
posteriormente passando pelo Município de Comodoro na BR-17 4. foram analisados vários 
cursos d'água afluentes do Rio Juruena, codificados com números de 22 a 48. 

Os mais importantes contribuintes no trecho estudado, além do Rio do Sangue 
objeto de observações à parte, são os rios Tuinão (33), Juinamirim (34), Juininha (42), o 
Doze de Outubro ( 46) e o Mutum ( 4 7) que tem largura variando entre 2 e 1 Om. 

A maioria dos cursos d'água, observados é de pequena extensão e baixa vazão 
tendo todos regi.me fluvial. Apenas o Rio Doze de Outubro (na BR-17 4) tem regime fluvial 
turbulento; em todos a oxigenação é muito satisfatória. 

- É interessante notar que ao longo da IvIT -220, a vegetação é mais preservada na 
margem direita do Juruena; ao atravessar o rio, à medida em que se aproxima a Cidade de 
Juína, a paisagem se modifica, intercalando pastagens e regiões de mata já em estágio de 
degradação. De todos os rios observados o Juinamirim é o que pior se apresenta, pois está 
sofrendo a influência do garimpo de ouro devendo ter, além do material em suspensão, a 
presença do mercúrio nos sedimentos e na água. Na cabeceira do Rio Camararé ( 48) há 
também garimpo de diamante a montante da AI- Nambikawara na BR-174. 

As condições gerais de transparência a exceção dos rios antes mencionados são 
excelentes ( quase sempre total); as águas são límpidas, sem odor ou sabor e tem pH variando 
de 4,5 (rios Doze de Outubro e Mutum) até 6,0. 

Os rios são em geral piscosos e no Juruena foram vistos muitos exemplares de 
espécies várias. Entrevistas com pescadores e observações do pescado embarcado permitem 
indicar a existência de: trairão, curimba, matrinchão, pintado, jaú, píau, piaba, tucunaré, 
lambari, agulhão e caxara, 

A presença de plantas aquáticas algas e macrófitas em satisfatórias quantidades 
também permitem verificar que, no geral. as condições ecológico-sanitárias são excelentes. 

Antes da foz do Rio do Sangue, que corresponde justamente ao trecho estudado, o 
Juruena drena também áreas onde se cultiva soja, apresentando, porém, inúmeras reservas 
indígenas que provavelmente mantém suas águas cm melhores condições que seu tributério, 
Contudo, ao receber o Juinamirim entre outros afluentes comprometidos com o garimpo, 
suas condições gerais pioram substancialmente e, nesse caso, o Rio do Sangue deve 
promover uma diluição no trecho a jusante da sua foz. 
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I. BACIA AMAZÔNICA - 

12 SUB-BACIA JURUENA 
12.1. ALTO JURUENA 

Quadro 5.9 

Tabela 5.8 - Rios do Sangue, .Juruena. e Afluentes - Dados Quali-Quantitativos Físico-Químicos e Biológicos e Observações do 
Entorno 9 a 11/11/1994 

-Mmic:lpio 
CorpoD'Água Aspectos do Entorno 

Largura/ Regime Temp. Ta:np. Transp. 
Cor Visual pH 

Alia1r/ Outros 
Via. pcofuod. hidráalico/ Ar Agua Disco M=o:fitas Peixes crganismos 

Data.-Hora (m) Oxigenação ("C) (ªC) Se-cchi (m, 
NovaMari~ Cêrrego (1) -Afluente Rio Mata fechada. 11 ... fluvial/ boa Z7,0 26,0 0,5 tolal lmpida 6,0 -- - -- BR-160 Sw.81le. margem direita. 
9(11 -16:10 
BR-160 C6rrego (2) (Represamento) Mata preservada l I. •.. fluvial/ boa 27,0 :Z6,0 0,5 total lmpido 6,0 -- - -·- 16:15 - Afluente Rio Sangue, 

mar11em direita ·--~ Div.N. Córrego (3) • Afluente Rio Mata fechada 11 ... torrencial/ -- --· 0,2 total línpida -- -- -- - M&ru'1;áe Saog11e, margem direita. boa 
Juara, 
BR-160 
16:41 

lanpidÕ- '-·6,0 Juara Cêrrego {4) -A:flueiite Rfa Mata fechada· Parque 1,31... 1luvi3li boa 24,0 24,0 0,23 total -- tuvira. piau, Gerridae 
BR-160 Sangue, aiargem direita. Flerestal do .lurueoa. - gllal"U Naucoridae 
17:ZS Entrada na porteira 
BR-160 C6rrego (5) -Àfluente Rio llilata fechada., JIEll"qlle 1 / ... fluvial/ boa 24,0 25,0 0,21otal línpida 6,0 -- --- - -- 
17:33 S111we1 margem direita Florestal do Jurueoa 
BR-160 C6mgo ( 6) - Afluente Rio :Mata, Parque Flore ratai do 1 / ... fluvial -- -- 0,2 total línpída -- --- --- - 17:40 S1n~ea, margem direita. Juro.ena 
BR-160 C6mgo (7) • Afluente Rio ~11,Parque Florestal do l / ... fluvial/ boa --- - 0,2 total línpida -- --- --· -·- 17:42 •.. ~angµe, margem direita Juruena 
w-220-- Cómgo ( 8) - Afluente Rio Matnpreseivada 3 / ... fluvial/ boa 26,5 25,0 O,!iOtotal linpido - 3,.'5 siml - Pi aba insetos 
10/11- 11 :20 Dr. Serapião, ma-gem Iigeiramen mac.rifita. aqwncos 
<---------- direita te cinza enraizada. 
:r.rr-220 C6tngo (9) • Afluente Rio Mata preserv ada 2/. .. fluvi3li boa 30,0 25,0 O,!iOtotal lmpido - s,.s --- Larubllri -- -Nauçoridae 
11:20 Saugue, mergem direita ligeiramen Piaba tmuilos) 

te cinza i-------- 
Cócrego (10) · .:ij'i°ueimRio Mata preservaéa torrencial/ 25,0 0,50 total lmpido 3,., Il,IT-220 21 ... 30,0 -- -- --- 

11:3~--- -~ margem direita ___ -- boa ----- :r.rr-220 Córrego (11,t-Aflu~ Rio Mata degradada, 2 / ... fluvial/ boa 29,0 27,0 0,20total línpido 6,0 sim/ Piaba (molusco· insetos- 
11:50 Saugue, margem direita. alagal!l.ento, peculr:i a Slrophotheilus aqufticos/ 

) bactêrias 
ferrosas 

:r.rr~220- Córrego ( 12) · .Afluentt Rio P anagem muito gado 2/ 0,30 fluvial Z9,0 26,0 zero leitosa· S,5 -- --· -- 11:52 Sl1l.8Ue, margem direita pisoteando mio ru..elerial 
hídr01I1órfíco em 

l\:latE~ pt·eservada=-iatossolo ._ 
sumensão 

I.IT-220 C6rrcgo (13) • .Afluente .RiÕ- 2 / ... fluvial/ boa 29,0 26:0 0,30 total lmpido - ·- -·· --- --- -- 12:02 _Sme1:, mer~reita __ ------,- lhlpido ~------ -------- 26,0 -- ------ Mf-220 C6mgo ( 14) • Afluente Rio l.l.1atil preservada - latossolo 2 / ... fhmallboa 29,0 0,.30 total -- --- -·- 12:06 _S11lJll:le,mergm1di~i~ ___ -· "1.:rr-210-- Côrrego (15) · Aflucule Rio Mat.i p:t eservada nllo natural 2 f ••. fluvial/ boa 29,0 26,0 0,30 total cristalino 5,5 si111.11 ·-· - 
12:18 S11~,1. margem direita. e pastagem (c~~·~bo no 
- ------- ---------~~----- --- -~-- -----.....--- ___ .. _____ 
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l\,IT-220 Cómgo (16) • Afluenu Rio M.lltu ,ililll" preservada • 10 / ... fluviElll boa 29,0 25,0 1,0 tola! esverdead 5,S simJ Piaba -·- l?:27 Sangue, margem direita solo li.dromódico no leito; o 

bammco latossolo 
l\,IT-220 Cómgo (17) • Afluente Rio MD preservada densa 1 / ... torreeeial/ 29,0 25,0 0,20total cristalino 5,S - - ... 
12:29 Sanme, tnllN?e(D direita boa 
Div. Juarae Rio cio Sa11g11C ~18) • Mata preservada • Solo 180/ 20 fiuviElll boa 30,0 25,0 4,00 esverdead 6,0 Mllitlls Piaba, lambari, insetos 
Brasnorte Afl.umte Rio bitena, him'Olllórfico (ravessia da o alpie pintado, 
l\,IT-220 ~mdireita balsa) macrófilas tucunad, 
12:45 Miriophillu lllldrinchão etc 

m ·- Brasrorte C6mgo (19) • Afluente Rio Mata preservada • 21 ... fluvial 30,0 26,0 0,50total chá -miit. 5,.5 ·-· - -· l\,IT-220 SIIJ8'1e, rrurgan esc,ierda. aJagmnento com vegetação húmica 
13:28 Daliteiro 
MT-220 C6mgo (20) • Afluem Rio Mata preservada 1/ ... fluviaL' boa 30,0 26,0 0,30total lú:qiído 5,S sim/ piaba -- 
13:35 SIIJ8'1e, IIlll"gan esc,ierda. ( BIBg1111e11to) Ma.cró:fitas 

W-220 C6mgo (21) • Afluente Rio Mata preservada 2/ ... fluviElll boa 30,0 26,0 0,50total cri1t:ali110 .3,.5 sim/ - -- ]3:52 do Smme, mBrjltID direita. (reoresedo) 
l\,IT-170 C6mgo (22) • Afluente Rio Mlh rellltiva/Mllla 21 ... fluviall boa 30,0 26,0 0,50 total erístaline 5,., --- - ... 
13:54 J1ruena, IIIIII'1ltlll direita. ....e_re.servada - l\,IT-170 C6mgo (23) • Afluente Rio Mato. relatíva/p-eservada 2/ ... fluviElll boa 27,0 26,0 0,50 total cristalino 5,.5 -- -· -- 14:05 Jll'UCllll, mar11em direita. 
Div. Brasntrte Rio llruena. (:!.4) Pleníeie de irnmdação 220/13,0 fiuviaJ/ boa 25,.5 27,0 3,00 esverdead 5,.'i sim! Trairão, piau. insetos 
eJuim Mata preservada (tnlvessia a Macrófilas j aú, curimba. aqufti.cos 
Mr-170 dabalsa) submersa cachara, 
14:18 matri.Dchão, 

píaba, pintado, 
tucunaré, 
IBlllberi, 
amlhão. i---- Juina Mata urtropizada (repI"es;üiõ" 

f-. 
fluviElll boa luq:,ído S,.5 ·- C6mgo (25) • .<\fluenu Rio l J •.. 30,0 27,0 0,30 total -- - -· l\,IT-170 Jll'llCIUI, DIIII'gtlll esquerda à esquerda) 

15:16 
l\,IT-170 Córrego (26) • Afluente Rio Mata ciliar anttopi:zada 1 / ... fluvial' boa 30,0 26,0 0,30total lúq:,ido S,.5 -- -- -- 

~5:18 J111una, lnllfl!Cm esauerda - .ll,IT-170 C6mgo (27) • Afluente Rio Mata ciliar antropizada 11 ... fluvial/ boa 30,0 26,0 0,30total lil:qiido S,.5 -- -· -- 15:20 J1r11ena, m~ eseuerda -- !),fr-170 C6mgo (28) • • .\fluente Rio Mata ciliar autropii.ada 1 / ... fluvial/ bca 30,0 26,0 0,30 totlll li~ido S,.'5 -- --· -·- 15:22 Jll'UfQ.11, ~m esquerda ._.. 
C6mgo (29) • AflUCIJU Rio Mllta ciliar antropii.ada fiu'liElll boa 26,0 0,30 total luq:,ido S,5 W-170 1 / ... 30,0 ... ... -·- 15:30 llnlCllll, margem esauerda 

·MT-170 C6mgo (30) • Afluente Rio Matll eiliar aotropizada l l ... flmial/ boa 30,0 26,0 0,.30 total luq,ido S,.5 -- ... -- 15:33 Jiniata, man,em esquerda 
l\,IT-170 C6mgo (31) • Aflumtt Rio Mata eiliar antropizada l f ... fümElllboa 30,0 26,0 0,30total luq,i,io S,j -- ... -- 15:40 Jllllena, margem esenerda -- -- "1,;rr-~- •.. C6mgo (32) • Afluente Rio N[sta ciliar antropii.ada 1 r ... fluvial/ bon 30,0 26,0 0,30total li~ido S,.5 ... ... -- 15:45 Juuena, ffillI'lóCtlD esauerda 11,rr~no ____ Ri<1 Tninão (33) • Afluente N[atu ciliar anttopii.ada 2 l... fluvial/ boa 3Õ,O 25,0 0,70 total lhq)ido S,5 --· ... -- 
15:56 Rio Juínamirim. margem 

direita 
MT-170 Rio llinamirim (34) • Mata mlropizada 8/ 1,5 fü1'1ial 30,0 27,0 0,30 turvo- 6,0 -- - -· 
15:58 Afl.umte Rio .Jmuena, garimpo de OW11 na maíerial, 

margem esquerda cllbeceira em 
--------- suseeasãe -- ------ ~Cómgo (35) • . .\fluente Rio ---- -õ)o IÍr!Jlido ~ .. , !1.IT-170 :tvlatofpasto l / ... fluvial 30,0 -·-· ·-· --· -· 16:15 Juímmirim, l!W'gcm total 

--------~~11erda. --------- - .• _._ __ - -- 

( ( < (" 
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MT-170 Cínngo (36) • Afluente Rio Matafpasto 1/ .• fluvial Z9,0 - 0,30total IIDFido 6,0 -- - ·- 16::ZO Juinanirim, maraem 

ellll1lerda. 
MT-170 C6rrego (37) • Afluente Rio Mate/pasro 11. .. fluvial 29,0 - 0,30total liDFído -- -- - - 16:31 Juinanirim, lllilr&em 

esouerda, 
MT-170 Cínngo (38) • Afiuentt Rio Matefpasto 1 / ... fluvial 27,0 -- 0,30total IIDFido -- ... ... ··- 16:38 Perdido, Illlll"'l!tm direita. 
MT-170 Cêrrego (39) • Afluente Rio Mata/pasto 1 / ... fl11'1ial 27,0 - 0,30total IÚJ\"lido -- -· - - 16:40 Perdido, DIBl"ll:m direita. 
MT-170 Córrego (40)- Afluente Rio M.&tafpasto 1 / ... :fluvial 27,0 -- 0,30total IÚJ\"lido -- -- - ... 
16:4S Perdido,~ direila. 
MT-170 CfuTego (41) • Afluente Rio Mliafpasto 11 ... fluvial 27,0 - 0,30 total IIIq>ido -- -- - - 16:47 Perdido, mmi:mm direita. 
MT319 Rio Juínwha (4 :Z) - Aflueite degradado por garimpo de 10/ 1,.S fluvial 24,0 23,0 0,30 turra 6,0 ... - - 11/11- 7:ll Rio .Juinamirim, mqem ouro 

esquerda. Mllll. Juina latosaolo + 
hilk-ommfo 

MT319 Cínngo (43) • Ailueute Rio Mata relativernenti: 6 , •.. fluvial 26,0 24,0 O,!i total de chá 6,0 sim/ lll!llhad - 
9:10 Juinwha. menem direita preservada piau 
MT319 C6mgo (44) - Ailuente Rio Mata UJ1ropiada • Usado 2 / ... fluvial 26,0 2(,0 o,s total clara 11,0 -- -- - 
9:20 Juininha, margem direita para laver utemilios e 

roq>1111 - lavadeira no rio 
MT319 CfuTego (45) - Ailuente Rio Mllla preservada li ... fluvial 26,0 24,0 0,20total clara 6,0 -- - - 9:29 Juinwha, manem direita. 
CClmodoro Rio Doze de Outubro (46)· Mata ciliar antropiada 7 / ... fluvial, 27,0 23,0 l,SOtotal de chá 4,-'5 sim/ lmnbari -- BR 174 Aflutnte Rio Juruena. Limite da AI - Nlllllbikawara turbulento nw:rófitas pim 
16:35 mAr<>0m esqufl"da. enraizadas 
BR 174 Rio Mtrtum(47) · Aflueuu Sem mata ciliar 8 } ... fluvial 26,0 24,0 1,00 total cristalina 4,.5 sim/ lmnbari -- 17:00 Rio Doze de Outubro. Limite da AI - N1111J,bikawara ruacrófitas: tnlira 

IIIJINell1 direita. no.fim.do 
BR174 CfuTego (48) • Cebeceirado Sem .mela ciliar 2/ 0,5 fluvial 26,0 24,0 0,30 turra -- -- -- - 
17:15 Rio Camararé, afluente Rio Gaimpo de diamante 

Juueaa, mtrr'2em esquerda Limite da AI - Nambikawara 

r. ( ( ( 
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e) As condições Sanitárias e Ecológicas no Córrego Perdido ( dados físicos, 
químicos da SANEMAT). 

Apesar dos garimpos existentes ao redor da Cidade de Juína, examinando os dados 
referentes à turbidez e cor inseridos no Quadro 5.10, pode-se inferir que a qualidade 
sanitária das águas no Córrego Perdido é satisfatória para :fins de potabilidade. Os valores de 
pH, alcalinidade; e; acidez indicam haver equilíbrio, o que; possibilita a sobrevivência da fauna 
e flora aquáticas. Os índices de turbidez estão compatíveis com as águas brutas destinadas ao 
abastecimento (Resolução CONAMA nºZ0/86). Porém, não há dados de colímenía que 
possam indicar o grau de contaminação do rio por matéria fecal. 

Quadro 5.10 
Córrego Perdido. Parâmetros Físicos e Químicos, Captação de Água da SANEMAT, 

Mun, Juina (Março, 1994) (I Bacia Amazônica, Alto Juruena) 

PARAMEtilós ANAüsADo~f- :·: :-:·::: :iffiSútíÀDOS::::::;·:(:;-::::::: .. :.:::: ... :;_( ___ :: . . ' . . ........ , 

oH 6.1 
Turbidez (lJNT) média 6,50 (máx 7,5 min 4,0) 
Cor (ma Pt/L) média 64,5 (max 10,0 min 50,0) 
Alcalinidade (mg/L CaC03) média 19,0 (mâx 24,0 min 18,0) 
Acidez (mi!/L) média 10.0 (máx 11.0 min 9.0) 

FONTE: S~"l\1EMAT, 1994 
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I.2.3 ALTO ARINOS 

Nesta sub-bacia foram verificadas: - a) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio Arinos ç Afluentes no Trecho das 
Rodovias lvIT-010, tvIT-235, MT-160. 

Entre os dias 9 e 10 de junho de 1994, partindo de Diamantino em direção a Juína, 
procedeu-se a um diagnóstico de campo no trecho citado procurando-se verificar as 
condições do entorno e determinando alguns dados quantítativos para verificar as condições 
físico-químicas das águas nos cursos d'égua existentes junto às rodovias percorridas (Quadro 
5.11). 

Foram observados e analisados no total 23 cursos d'água ao longo dessas vias, que 
abrange os afluentes da margem esquerda do Rio Arinos, merecendo destaque por sua 
importância os rios Claro (4) e o Pareeis (13). 

Entre todos os cursos amostrados, a maioria apresenta regime fluvial e todos têm 
excelentes condições de oxigenação. Mesmo em vários dos córregos de menor vazão foi 
evidenciada a presença de peixes, ainda que forrageiros, havendo também insetos aquáticos 
indicadores de águas limpas e tufos de algas. 

Normalmente, nas áreas de lavoura há pequena contribuição de matéria orgânica, o 
que propicia a manutenção de teores elevados de oxigênio dissoMdo. A região do Alto 
Arinos é caracterizada pelo plantio de soja, principalmente em Diamantino e Nova Mutum, 
havendo intensa aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. Nos municípios de: São José e 
Maringá nota-se ao longo das rodovias a presença de fazendas de gado intercaladas também 
com plantações de seringueira. 

- 

Apesar dessa inspeção ter sido feita somente no período de seca, verifica-se que os 
contribuíntes da margem esquerda do Arinos possuem cm geral águas inodoras e insípidas 
( condições de água potável ou pelo menos "potabilizável"). A transparência foi praticamente 
total em todos os rios objeto das observações. As águas ou são claras ou extremamente 
límpidas, ainda que, muitas vezes o entorno se encontre desmatado. Essa situação, porém, 
tende a alterar significativamente na época de chuvas, uma vez que os solos da região são 
altamente susceptíveis à erosão. Na Cidade de São José do Rio Claro, há enormes voçorocas 
que atestam essa condição de fragilidade. 

- O pH nos rios amostrados permaneceu em 6, O e apenas no Córrego Massapé II (7) 
rio que inclusive tem praia chegou a. 6,5. 

Em alguns cursos d'água, como nos córregos Estiva (1) e Canário (5), observa-se a 
presença de forro, sem dúvida propiciado pela atividade de bactérias ferrosas. 

As observações qualitativas e quantitativas desses cursos d'água permitem afirmar 
que de um modo geral ainda são satisfatórias as condições limnológico-sanitârias, mas é 
preocupante a situação para o futuro tendo em vista a aleatória ocupação do solo no entorno . 

.• 
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L BACIA AMAZÔNICA 

Ll SUB-BACIA JURUENA 
L2.1. ALTO ARINOS 

Quadro5.11 

Alto Rio Arinos e Anuentes Dados Quali-Quantitativos Físico-Químicos e Biológi,cos e Observações do Entorno nas Rodovias MT-010, MT-235 e 
MT-160 em 9a10/06/94 

-- 

Ccrpo D'Água 
largura/ Regime 'Iemp. Temp. Tnmsp. Alaas/ Outros Município Jupecun do EQtomo Cor Visual pH Peixes J.lrofund. Hidrúil~oJ Ar Água Disco MK:rofitas OlpllllilIIOS Via Hora 

(111) (ºC) (ºC) ~cchi (1111 Onocnvçlo 
- 

Diamantino C6xngo Estiva (1) • Mala ciliir e fazenda ele 210,5 fluvial/ 29,0 28,3 0,5 total cleracom 6,0 fügosl Lanbari insetos 
MT-010 Aflll«lk Rio Aruos, 90j a'canade açucar. boa bm'téria cipence11. tuvira aquáticos 
10:00 IIllU-.: 111 esouerda ferrosa cascudo 
S. José do Rio Claro Cfungo (2) • Aílueate Cerraoo/pastagem 21-- torrencial/ 27,0 -- 0,Z total clera ·-- --- --- --- 
:MT-010 Rio Arinos, margem EscolaMmúcipal boa 
10:35 esauerda. 
MT-010 Côrrego (3) - Afluente Seringaeiras}pastagem com 71 o;z. torrenciaV 27,0 - 0,2 total clera ··- --- -- -·- 
10:00 Rio Arínos, margem gado à d ire ít1 boa 

eliC/Utrda. 
MT-010 Rio Claro - (4) - Vegefafão cernido Usina de WJ/ ••• .tluvial/ 26,0 2.5,0 2,0 esverdeada 6,0 tufos/ diversos insetos 
11:00 Afluente Rio Aríeos, látex/ solo ellpOsto S. José boa aquáticos 

lllR!"i!lelll esauerda do Rio Clard l'.lfaia. - 
BR-235 Cómgo Canário (:5) - Logo epó!I a cidade S. J. do 2,0/ 0,5 torrencial/ 26,0 25,0 0,5totel cleracom 6,0 tufos/ -- --- 
11:15 Afluellle Rio Ariaos, 11.io Claro, seringueiras lado boa bactéria 

mBr!!ICm esquerda. direito e pastos no es~erdo ferrosa 
- Usina borracha Dom Brasil ·- ----- 

Ramal de ligação Côrrege ( 6) - Afluente SerÍD811eiras, pastagem 2,0/ 0,5 torrencial/ 26,0 2.5,0 0,5 total clara ... --- ·- ·-- 
BR-Z35 t BR-160 Rio Arinos, margem Ramal que liga S.J.do Rio boa 
11:ZO esquerda. Clero BR-235 aFaz. l.io 

>-· Pareeis - BR- 1 60 
Ramal de ligação Côrrego Massapé Il(7) Dtlllllllwnento/ p~ 610,5 :fluvial/ 26,0 30,0 0,.Stotal clara 6,3 tufus/ diversos insetos 
BR-235 e BR-160 - Aflu.eiie Rio Arinos, praia boa enraizada ll{)Uáticos 
12:50 mBr#IB esquerda 
Ramal de 1 iga.ção C6mgo.1acomin(8)- Mala preservada 210,5 torrencial/ 26,0 30,0 0,5 total clara 6,0 --- -·· ·-- 
BR-235 t BR-160 Aíluente Rio Aríaos, boa 
13:00 mar.QJ:m esquerda 
Ramal de lign.çffo Córrego (9) - Afluente Mata t fazenda de gndo 1,0m :fluvial/ --- -- 0,5 total dera ... ·-- -- ... 
BR-:!.35 tBR-160 Rio Arinos, margem lu-g. boa 

, _ __!}:02 escuerda, 
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( f . . . . ·~ ' ' ._ ' . . ' ' '- ' ' •.. ' ' ' ' ' ' ' ' " " ' ' .. ' ' ' ' .. ' Ramal de ligaç[() Cbmgo(lO) • Atlmnte MElia alterada 1,0/0,S to1Te11Ci111/ 26,0 24,0 O,S total clara 6,0 --- ·- -- 
~R-235 e BR-160 Rio Aliaos, me.raem boa 
13:08 esauerda. 
Ramal de ligaçllo Córrego ( 11) • Afluente Pasto, erosllo 21 .•• torrencial/ :?.8,0 24,0 o.s total clara 6,0 -··· -- ·-· 
BR-235 eBR-160 Rio Ariaos, lllll'geln boa 
13:16 dreita. cachoeira 
Ramal de ligaçw C6rre&,o ( 12) • Ailutnte Ent.omo alterado, 21 .•. :fluvial/ 28,0 24,0 0,5total clara -·- --- -- -- 
BR-235 e BR-160 Rio At·iaos, mu-gem erosão/ represamento boa 
13:20 direita. 
O.V. S. J. do Rio Cbro Rio hncil ou Al~gre Mala pouco alterada a36 60/ ... :fluvial/ 25,0 27,0 1,0 total vente 6,0 "sim, Das l\.fatrinc,bã in.~etos 
e Nova Maringá (13) • Afluente Rio Km da Cidade Ribtirto boa rocliu/ Lambari aquáticos 
BR-160 Arinos, margan direita. Claro 
13:23 
NovaMa-iogá Córngo(l4) • Aflutote Posto fie cal, mata pouco 21 .•• fluvial/ 25,0 27,0 0,5 total esverdeada 6,.0 ··- ·-- -·- 
BR-160 Rio Pareeis, margem alterada boa 
13:25 esouerda. ·- BR-160 Córrego ( 15) • Aflutote Mata cilia- pouco alterada II ... fluvial, 25.0 27,0 0,2 total clara 6,0 --- --- ··- 
13:29 Rio Pareci&, margem lllllinar 

esquerda. 
(represamento) 

·- BR-160 Córrego(l6) • Aflumte Fazenda Vale Milho e 11 .•. fluvial/ ZS,O 27,0 o,z retal clara 6,0 ... --· -- 
13:40 Rio PllnCÍ&, marg<im Seringqeim boa 

esauerda. 
·- BR-160 Córrego ( 17) • Afluente Mata.fechada. so1i'eodo 41 ... torrencial, 25,0 27,0 0,S total lúnpim 6,0 sim/ --· -· 

13:58 mar_siem e:swft'd8 desmatamento encaixado cmerschae 
BR-160 Córngo(l8) • Aflueott Cidade Nova Maringá II .•. fluvial/ 27,0 26,0 o,s total lúnpim 6,0 ·-· --· ·-- 
14:ZO margem direita. M a.deireiIII!! e mata boa 

degradada 
BR-160 Cómgo(l9) • Afluente Ma.deireíra, nata 1/ ... fluvial/ 27.0 26,0 0,2 total clara 6,0 --· --- Bactérias 
14:35 111Br8!1llts(lllerda boa ferrosas 
BR-160 Cómgo(:ZO) • Afluente Mata 11 .•• fluvial/ 27,0 26,0 0,2 total clara 6,0 ... --- Bactérias 
14:37 1111U'ft!JD esquerda boa ferrosas - BR-160 Córngo(21) • Afluente Pa.stagtm, gado 1/ ... fluvial/ 27,0 26.0 0,2 total clara 6,0 ... ... Baamas 
14:40 Dlllr1ler:D CSCIUfrda boa ferrosas 
BR-160 C6mgoperdido(22) • Plls!agem, gado mala 1/ ... fluvial/ 27,0 27,0 0,5 total lúnpim 6,0 ... -·· -- 
14:4S Afluente mareern direita idterada boa 
BR-160 Côrrego Temé de Mata fechada 2/ ... terrencial/ 27,0 26,0 0,5 total llmpide. 6,0 sim Lambari, Insetos 
l:'i:10 Frallfll (23) • Afuente boa piw aquáticos 

llllU]1:lm escuerda 
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b) As Condições Ecológico-Sanitárias de Rios na Região dos Municípios de 
Diamantino e Nova Mutum na BR-163. 

A BR-163 nesse trecho cruza o Rio Arinos abrangendo basicamente os afluentes da 
sua margem direita. 

As inf ormações são qualitativas e preliminares, obtidas durante trabalhos de campo 
no dia 13 de maio de 1994. 

No quadro 5.12 são apresentados três cursos d'água, verificando-se que nos locais 
objeto dos diagnósticos a água apresentava-se em satisfatórias condições sob o aspecto 
qualitativo visível, não sendo observado material em suspensão, em que pese as modificações 
no entorno. 

Quadro 5.12 
Observações Qualitativas e Aspectos do Entomo de Cursos D'Água na BR- 

163, Trecho dos Municípios Diamantino a Lucas do Rio Verde-MT- 
13/05/1994 (Sub-bacia Alto Arinos) 

1 ••••• 

.. . . ... .. ... . . ..... ... .. . ......... : .. : ASPECTOS.: . ... ,. . . . ·.. · ASPECTO .: : 
... : ..' 'CURSO·D'ÁGUÀ:;. ·:; i . :MUNiciPlO. .no ·rNro:áNo:: ·EROSÃO : visuAt:nA ÃCtJA. ... ' . . . . . . . . ... . ' ......... 

Ribeirão Arinos (24) Diamantino pastagens, acentuado límpida 
! soja. cerrado 
1 Rio dos Patos (25). Nova SOJa, incipiente límpida 
1 Afluente da margem direita Mutum pastagens, 
do Rio Arinos cerrados 
Ribeirão São Manoel (26) Nova soja, incipiente límpida I Afluente da margem direita Mutum pastagens, 
do Rio Arinos · cerrado 
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1.2.4 BAIXO ARINOS 

Nesta sub-bacia foram verificadas: 

a) As Condições Sanitárias e Ecológicas de Cursos D'Água do Rio Arinos com base 
em dados físicos e químicos da SANE~1A T (fev. 1994 ). 

Utilizando dados da SANE:MAT, obtidos com a análise de amostras coletadas junto 
à captação de água para as cidades na região considerada, procedeu-se a uma sucinta análise 
das condições físicee e químicas e bacteriológicae nos rios que servem ao abastecimento 
público de água potável. 

Os resultados estão inseridos nos Quadros 5.13 e 5.14, contemplando os seguintes 
cursos d'água e municípios: Rio Arinos (Porto dos Gauchos e Juara) e Córrego Caracol 
(Novo Horizonte do Norte). 

... 

A análise dos dados permite algumas observações de caráter geral O pH é sempre 
ácido em quaisquer dos rios objeto da análise. A turbidez em geral não é acentuada 
registrando-se os valores mais altos (Rio Arinos, Mun. de Juara (média 41,0 UNT, máximo 
55,0 UNT). Esses valores são acompanhados pela maior intensidade de cor, 215,0 mg Pt/L 
em média (max 230, o mg Pt/L no Rio Arinos (Mun. de Juara). Provavelmente esses 
resultados estão refletindo o uso do solo na região do Alto Arinos, onde a prática agrícola 
favorece o transporte de sólidos para os rios. Nota-se que esses valores reforem-se ao período 
chuvoso e, apesar de não haver informações a respeito de Porto dos Gaúchos, as condições 
das águas devem ser semelhantes. Atualmente apenas Porto dos Gaúchos mantém a captação 
no Rio Arínos, devendo suas águas receber também os insumos aplicados na lavoura . 

Quadro 5.13 

Rio Arínos - Parâmetros Fístcos e Químicos. Captação de Água da SANEMAT. 
municípios de Porto dos Gauchos e Juara (Fev, 1994). 

P AR.Al\AETROS ANALIZADOS RESULTADOS POR WJNICIPIOS 
Porto dos Gaúchos Juara 

pH máx, 6,4 - mín 6,4 máx 6,& - mín 6,8 
Turbidez <NTIJ) --- média 41,0 (méx ,,,o - nún 3:5,0) 
Cor (mg Pt/L) --- média 215.0 (máx 230.0 - mín 173,0) 

FONTE; SANEMAT, 1994 
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Quadro 5.14 

Córrego Caracol. Parâmetros Físicos e Químicos, Captação de Água da SANEMAT, 
Mun. Novo Horizonte do Norte (Fev, 1994) (I Bacia Amazônica, Baixo Arlnos) 

P ARÂME1RO ANALISADO 
fH 

RESULTADOS 
máx 6,0 min 5,9 

FONTE: SANEMAT, 1994 
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L BACIA AMAZÓNICA 

12 SUB-BACIA JURUENA 
12.2. BAIXO ARINOS 

Quadro 5.15 
Rio Arinos e Anuentes da Margem Esquerda - Dados Quali-Quantitativos Físico-Químicos e Biológicos e Observações do Entorno nas 

Rodo\7iasMT-160 e ~IT-325 em 9/06/94 

Mllnicipio Corpo D'~ 
Al!)l~ctos 

Largura/ 
Regine Temp. Temp. Transp. 

Cor pH Algas/ Peixes Outros do hidráulico/ Ar Ál!IJa Disco 
Via.Hora. Eúomo Pro fim d. Oici~3lk> (ºC) {"C) Secehi (m) Viiroal Macrof orga:nisims 
Jmra Córrego (1)- Afluente Rio Mata, Parque Florelt8.I 11 ... fluvial( boa -- --- 0,Z total litq>ida -- ·-- --- - 
M1'-160 Arinos. do J'll1Jala 

J.8:00 
MT··l60 Córrego (2)- Aftm,nte Rio Mata, Pa-que Florelt8.I 0,.51 •.• fluvial( boa ... --- 0,2 total litq>ida -- ·-- -- -- 
18:10 Arinos. doJll"Uena 
MT-160 Cóorcg-0 (3) - Aflueate Ri o Mata, Parque Floreital 11 .•. fluviall boa -- ··- 0,2 total lúqiida -- --- -- - 
18:37 Arinlli. do.hruena 
M1'-160 Córrego (4)-Aflut:nte Rio Mata, Parque Florestal ?f .•• fluvial I boa -- ... 0,2 total lúqiida -- ... -- -- 
18:.51 Arin05. dolln1eoa 
M1'-160 Córrego (5)- Afluente Rio Mala, Parqne Florelltàt '1./ ..• fluvial/ boa -- --- 0,2 total lúqlida - -- -- -- 
19:17 ArillOI. do J1rueoa 
M1'-160 Cómgo (6)- Afluente Rio P11.m1gem e mata ZI ..• fluvial/ boa -- ... 0,2 total lhqiida -- -- ... -- 
19:43 Arinos. 
MT-160 Córrego (7) - Afluente Rio Pastllgem e mata 21 ... flU\,ial/ boa -- ··- 0,2 total 11npida - ·- --- -- 
19:4_5 Arinog. 
MT-160 Córrego (8) - Afluente Rio Mata degredada 11 ... fluvial I bÕe --- . .. 0,2 total lúqlida -- ·-- --- - 

._!_9:51 Arinos . ·- MT-160 Córrego (9) • Afluente Rio Mata degradada 11 ... fluvial/ boa -- ... 0,2 rotai. lúqiido 6,0 ... --- -- 
19:56 Arinos. {na~hl<':an) 
MT-160 Córrego (10) • Afluente Mata e p~agem 1/ ... fluvial/ boa --- . .. 0,2 to~dl. ll~idÕ -- ·- . .. -- 
20:03 Rio Arinos. 
J'VIT-160 Cérrego (11)-Afluente :Metae pastagem 11 ... fluvial,' boa -- ··- 0,2 total lúqiido --- ... --- -- 
20:06 -- Rio Arinos. 
MT-160 Córrego (12) • Afluente Matae irastegtm 11 ... flnvial/ boa --- --- 0,2 rota! lúqlido -- --- --- -- 
20:14 Rio.~s. ----- ,___ -- MT-160 C'ón·ego (13) • Afluente Matadegradooa 21 ... fluvial! boe --- ... 0,2 total lúqlida -- -- -- -- 
20:18 Rio Arino,;. --------·- MT-160 Córrego (14) - Afluente Malae pastagem 1/ ... fluvial/ boa --- ··- 0,2 total lln:pido -- ... -- -- 
20:23 Rio Arino!<. ------ MT-160 Côrrego (IS) • Afluente Mala U ... fluviall boa --- o,z rotai. lúqlida -- ... -- ... -- -- 
20:30 Rio Arinos. 
MT-160 Córrego ( l 6) - Afluente Mala 21 ... fluvial/ boa ---- 0,2 total lfn:pída ... -- -- ·-- --- -- 
20:56 ._!io .Arinos. ------ 170/3,0- esvêrdeada MT-325 Rio Arinos {17) mata a.rdropizadEt fluviaL' boa 24,5 27,5 2,5 6,0 sim L1J111bari Insetos 
21:1.:5 (leito (Planaltioa aquáticos 
(9:50) rochoso) sp),piaha, 
----- ---------- ~- ~aro 

FONTE: Observações e Coleta no Campo PNUD/PRODEAGROIFEMA/SEP.LAN, 1994 



b) As Condições Sanitárias e Ecológicas de Cursos D'água do Rio Arinos nos 
Trechos da MT-160 e MT-325, Município de Juara. 

Seguindo o trajeto da MT-160 a partir de São José do Rio Claro e Nova Maringá, 
foram realiz.adas amostras em vários córregos afluentes da margem esquerda do Rio Arinos 
no Município de Juara. Nesse percurso, a rodovia abrange o divisor de águas do Alto 
Juruena (1.2.1) e Baixo Arinos (I.2.2) e praticamente todos os córregos não possuem 
identificação, o que dificultou muito a localização na Carta 5 ( em anexo). 

Embora seja uma região de nascentes, os córregos apresentam regime fluvial, com 
águas límpidas e transparência total, fatores condicionados pela mata ainda presente na 
região, embora parcialmente devastada e ocupada por pastagem. 

O Rio Arinos, que drena toda a área onde há plantio de soja a montante, apresenta 
se nesse trecho com a cor esverdeada e certa turbidez, posto que a transparência não é total, 
devendo ser ainda mais reduzida nos períodos chuvosos. 

Deve-se levar em consideração que muitos dos afluentes do Rio Arinos, tanto na 
margem direita, quanto na esquerda, no seu alto e baixo cursos, drenam áreas geralmente de 
pequena extensão, de forma que individualmente não recebem contribuições significativas de 
material sólido ou produtos químicos eventualmente aplicados na lavoura. Outro ponto que 
favorece a manutenção da boa qualidade das águas desses córregos é a inexistência de 
garimpos em atividade na região. 
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1.3. SUB-BACIA TELES PIRES 
I.3.1. ALTO TELES PIRES 
Nessa sub-bacia foram verificadas: 

a) As Condições Ecológico-Sanitárias de Rios na Região do Município de Lucas do 
Rio Verde-M'I', 

Utilizando informações qualitativas preliminares do Diagnóstico Ambiental da Área 
de Atuação da COOPERLUCAS, 1993. se faz referência à existência ou não da vegetação 
ciliar junto aos rios e dos processos de erosão e carreamento de partículas para os cursos 
dt' agua. 

No Quadro 5.16 são apresentados nove cursos d'água que mereceram considerações 
no referido estudo de 1993. Verificou-se que a água apresentava-se limpa inclusive no 
período das chuvas. Apenas no Ribeirão São Lucas há certa turbidez. As águas são 
sanitariamente seguras inclusive no periodo das chuvas. 

A vegetação ciliar existe margeando nove dos rios que aparecem relacionados no 
Quadro 5.16. As margens do Ribeirão São Lucas não apresentam vegetação ciliar e o 
processo de erosão acentuado concorre para a poluição das águas que se intensifica 
principalmente na zona urbana da cidade de Lucas do Rio Verde. 

Aspectos Qualítati de Ri 
Quadro 5.16 
Área do Municíoio de L do Rio Verd - 

1 . . . . . . 
· · . :ABPECTO VISUÁt DA .. · : : ·~~~<;:~~·: ................................................ 1 . ~trruJo ti•ÁouÁ · . : .. : : :iri(&ifadt ci~e> bi PAArl~s·: . . . . : . : . : . . . . À@Á ., : : : . . :: .. 'ClLlfiR: .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . 

Rio Verde rn Limoa, Inclusive nas Chuvas Sim Não· é inci1>iente 
Ribeirio Cedro (2) Limpa, Inclusive nao CbuvaR Sim Não; é iw,ipieote 

Ribeí.rao Divisao (3) Limpa. Inclusive nas Chuvas Sim Nao· é incip!eme 

Ribeirão Merai>e (4)* Limpa, Inclusive nas Chavas Sim Nilo; i: incipiente 
Ribeirão Ranehão m• Limna, Iaclusive nas Clruvas Sim Não; , iacieieere 
Ribeirão Quntá (6) Limoa, Iaelusive nu Ch!Mlll Sim Não; é inçipie~ 

l Ribeirão Uniáo (n Limoa, Inclusive nas Chuvas Sim Não; é incipiente 
Ribeirão Piranha (8}" Linma.. Inclusive nas Chuvas Sim Não· é inciJ>iente 
Ribeirão São Lucas ( 9) Turva Não Sim; acentuadmnente polui do na zona urbana da 

Cidade de LucB.11 do Rio Verde 
Fonte: Diagnóstico Ambiental da Área de Atuação da COOPERLUCAS, 1993 
* Não foi possível localização na Carta 5 (anexo) 

b ) As Condições Ecológico-Sanitárias e Aspectos do Entorno de Cursos o•Água da 
Bacia do Rio Teles Pires na BR-163 (Município Sorriso a Sinop (Alto Teles Pires) 

No dia 13 de maio de 1994 na Rodovia BR-163, entre os Municípios sorríso a 
Sinop, procedeu-se a um diagnóstico qualitativo preliminar nos principais cursos d'água 
situados ao longo da rodovia pertencentes ao Alto Tolos Pires. 

Foram observados 6 cursos d'água (Quadro 5.17)) verificando-se aspectos do 
entorno, erosão e assoreamento além do aspecto visual da água. Em todos os rios amostrados 
a mata do entorno está bem impactada em função do desmatamento para retirada da, 
implantação de pastagens e cultura de soja. Ainda que esta seja a realidade, não é critica a 
situação sanitária dos rios pois a água é sempre clara e cristalina evidenciando mesmo à vista 
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desarmada que os cursos d'água, ao menos visualmente, não estão severamente afetados, 
lembrando que a inspeção ocorreu no periodo de estiagem. 

1 ;~ ,~ 
l ~ li.i 

1 ·--- --~~---~-· ~~ 
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Quadro 5.17 

Observações Qualitativas e Aspectos do Entorno de Cursos D'Água na BR-163, Trecho 
dos Municípios Sorriso a Sinop-MT -Alto Teles Pires (13/05/1994) 

.. . .. . . . .. · "; .: . :.·:::. .:·::: .: ... ·::: :·.::. : - :.::::.:: ASPECTO:VlSUAL - 
·:: ~OD'ÁGU-4;:::· . MtJ'NICffIO .:~~:i:~:s:DO~~~ ":.: :::~ÇS:ÃO :·:'::::::DAÁCUÂ ·:·.:: 
Rio Verde (1) Scrriso soJ~pastagelllJ incipiente impa 
Cómgo sem nome (1 O) 1 Sorriso-- l mata,_ pastagem -Tiocipiew I cristalina 
Rio São ManocTou-'f'eles-- 1 · Somso___ 1 transição cerrado, mata amazõ11foa, ---rmcípicnte l clara 
Pires (11) oastw?em 
Córrego Sosseio-(f2) Sorriso mata, ~n-- acentuado 1 -clam 

Santa Carmem/ mata, pastagem incipiente 1 clara 
Sinop 
Binop m!ldeireinlll 111111.erial em j (;)llnl 

!111Stt!CDSilo 

Rio Caiabi (13) 

Ribllit8n Preto (14} 

FONTE; Observações de Campo PNUD/PRODEAGRO/FEMNSEPLAN, 1994 

277 



I.3.2. BAIXO TELES PIRES 
Nessa sub-bacia foram verificadas: 

a) As Condições Ecológico-Sanitárias de dois Ribeirões no Município de Sinop, 
BR-163. 

As informações são qualitativas e estão contidas no Quadro 5.18. Embora o 
diagnóstico preliminar indique satisfatórias condições das águas, não se pode deixar de relatar 
que a ocupação e uso do solo no entorno dos ribeirões Gurupi e Roquete na região de Sinop 
com a degradação da mata ciliar eventualmente, trará sérios comprometimentos à qualidade 
ecológico-sanitária da água dos rios na bacia. 
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Quadro S.18 
Observações Qualitativas e Aspectos do Entorno de Cursos D'Água na BR-16.3, Trecho dos Municípios 

Sorriso a Sinop-MT - 13/0S/1994 

Ribeira.o Ourupi (1) Sinop clara 
:Ribeirão Roquete (2) Sinop mata degradada material em SUll)ensãO cor de- chá. 

FONI'E: Observações de Campo PNUDIPRODEAGRO/FEt\WSEPLAN. 1994 
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b) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio Teles Pires e Afluentes em Alta 
Floresta. 

Na caracterização desses rios, além de observações de campo, serviu de base para o 
diagnóstico o trabalho coordenado por Luiz Henrique F arid realizado em 1992 na zona 
garimpeira de Alta Floresta. 

Rio Teles Pires 

O Rio Teles Pires na região de Alta Floresta onde havia cerca de 60 garimpos 
registrados, recebe altas cargas de material em suspensão (Quadro 5.19) o que, apesar dos 
naturais processos de diluição, provoca acentuado assoreamento. Ao receber águas 
provenientes de afluentes tais como o l\lhandu, Rochedo, Carlinda e Cristalino o 
assoreamento se intensifica. F arid, 1992, trabalhando com amostras de pontos de coleta 
situados à jusante da desembocadura do Rio Peixoto de Azevedo, um dos contribuintes mais 
afetados pelo garimpo, evidenciou índices de transparência entre 0,32 e 0,43 m, 
concentrações de material em suspensão e razoável disponibilidade de oxigênio dissolvido na 
água (5,0 a 7,0 mg/L), 

Para montante do Rio Peixoto de Azevedo, o Teles Pires tem índices de 
transparência ligeiramente melhores (0~45m) mantendo o oxigênio dissolvido em 7,0 mg/L 
havendo, em paralelo, uma maior diversidade na comunidade :fitoplanctônica como se 
observa pela análise quantitativa do fitoplâncton (Quadro 5.20) e concentração da clorofila-a 
0,550 µglL (Quadro 5.19); a cor das águas é esverdeada. 

Rio Peixoto de Azevedo 
Conforme dados inseridos no Quadro 5.21, as concentrações de sólidos em 

suspensão no rio Peixoto de Azevedo são muito elevadas (116,9 mg/L a 125,0 mg/L) e, 
nesse caso, a transparência ao Disco de Secchi reduz-se à apenas O, 11 m. Desse modo, a 
baixa penetração de luz impede ou pelo menos dificulta a sobrevivência do fitoplâncton (0,00 
µgil., de clorofila-a). Portanto, para a manutenção das disponibilidades de oxigênio dissolvido 
de ó, 5 mg/L o sistema deve contar naturalmente com a turbulência propiciada por corredeiras 
e ventos favorecendo a direta difusão do ar na superfície da água. A cor das águas é 
avermelhada e na confluência com o Rio Teles Pires podem ser vistas tartarugas. 

Rio Nhandu 
No Rio Nhandu (Quadro 5.22) a concentração de material em suspensão é também 

elevada, mas a disponibilidade de oxigênio ( 6, O mg/L) é garantida pela presença do 
fitoplâncton periférico associado às raízes de macrófítas Eicchornia crassipes e E. ª-zurea que 
possibilitam a absorção dos raios da luz solar quase ao nível da interface água-ar. As águas 
apresentam-se semi-turvas. 

Rio Rochedo 
A~ águas deste curso d'ãgua apresentam um maior índice de transparência (0,58m), 

Quadro 5_5 anexa, pois menor é a concentração de sólidos em suspensão (entre 20,0 e 19,8 
mg/L). No Rio Rochedo há satisfatório teor de: oxigênio dissolvido (7,5 mg/L) e: diversificada 
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comunidade fitoplanctônica com o predomínio de algas silicosas diatomáceas e cloroficeas do 
grupo das deemidiécees (Quadro 5.23). 

Córrego Carlinda 

Nesse córrego foi detectado um teor de 14, 8 a 15, O mg/L de material cm suspensão, 
principalmente detritos orgânicos (Farid, 1992), indicando presença de nanoplâncton que 
confere a cor esverdeada à água. 

A transparência chega a 1, O m e o oxigênio dissolvido a 6, O mg/L. Conquanto o 
fitoplâncton não seja muito abundante, (Quadro 5.24) e, 0,0 µg/L de clorofila-a (Quadro 
5.20) o razoável movimento da água nesse ambiente lético provoca a difusão do oxigênio, 
isto é, uma maior reaeração, O rio é ainda piscoso. 

Córrego Cristalino 
No córrego Cristalino (Quadro 5.25) a concentração de oxigênio dissolvido está em 

apenas 4,0 mg/L, mantendo o pH em 6, 50; no trecho a jusante da sua foz. 

Essa concentração traz dificuldades à sobrevivência da fauna íctica. As águas são 
negras com substâncias húmicas sendo local apenas para migração dos peixes. 

Rio Paranaita 
Ao receber as águas do Córrego Molha Bêbado com grande concentração de 

materiais em suspensão este rio, que já a montante da desembocadura do citado córrego 
apre-senta concentrações de até 1865,4 mg/L (Quadro 5.26), tem intensificado o seu processo 
de assoreamento. 

f - 
Praticamente não há transparência (0,05 a 0,08 m), mas a concentração de oxigênio 

dissolvido chega a 7, O mg/L, Interessante é notar que mesmo nesse ambiente, há a presença 
do fitoplâncton (Quadro 5.20) 0,46 µg/L de clorofila-a; todavia, segundo Farid, 1992, o 
fitoplâncton é representado apenas por uma espécie de alga filamentosa cianofícea ( alga 
azul). 

- Córrego Molha Bêbado 
O Córrego Molha Bêbado sofre intenso assoreamento tendo apenas cerca de O, 5m 

de profundiade e teores de 5. 774,00 mg/L de material em suspensão (média 471,60 mg/L) 
conforme Quadro 5.27. Não há transparência e a concentração de oxigênio dissolvido é de 
apenas 2, 5 mg/L não havendo algas ou fauna íctica. 

Córregos Triângulo e Tributário 

Pelos dados inseridos no Quadro 5.28 verifica-se que são altos os teores de material 
em suspensão (2.021,4 a 1.107,5 mg/L, média 1.564,4 mg/L); baixa a transparência 0,05- 
0,SOm, condições essas devidas à intensa atividade garimpeira. Todavia, no tributário desse 
córrego (Quadro 5.29) onde não há garimpagem o material em suspensão não ultrapassa 
15,8 mg/L e a transparência chega a 0,90m. 
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l - 
'\,,., No Córrego Triângulo, ao contrário do que seria esperado, o oxigênio dissolvido 

atinge de 5,0 a 8,0 mg/L enquanto no tributário chega apenas a 4>0 mg/L. Talvez o fato 
possa ser explicado, conforme Faríd, 1992, pela presença de uma grande população de 
Batrachospennum, uma alga Rodophicea e ainda uma boa densidade de algas diatomáceas a 
ela associadas. Há em paralelo ativo processo de decomposição denunciando a liberação de 
nutrientes ( eutrofízação ). 

, . •... 

Córrego Trocista 
O panot·ama físico-químico e sanitário não difere daqueles anteriormente descritos, 

A transparência continua reduzida, mas o oxigênio dissolvido está em 7,0 rng/L o que 
permite inferir, face ao diminuto número de indivíduos no fitoplâncton. que existe mais um 
processo de reaeração atmosférica do que a contribuição de processos de fotossíntese para a 
reoxigenação do meio aquático (Quadro 5.30). 

Córrego Dois Irmãos 
A baixa transparência 0,25m e a concentração de oxigênio dissolvido (6,0 mg/L) 

conforme Quadro S. 31 são explicáveis pelos mesmos fatos antes assinalados. 

Para todos esses corpos d'água analisados é possível dizer que os valores 
encontrados de Potencial Redox e Condutividade não são indicadores da presença, ou pelo 
menos de quantidades significativas, de esgotos domésticos. Os baixos valores de 
condutividade encontrados na área expressando pequeno teor de sais dissolvidos propiciam 
uma pequena concentração de metais pesados (Farid, 1992), como acontece com o mercúrio, 
de tanta importância sanitária, como já comentado. 

Observando-se os dados inseridos nos Quadros 5.19 a 5.31 é possível tecer mais 
algumas considerações de ordem geral. 

Um fator ou agente de transporte do mercúrio em meio hídrico é representado pela 
matéria orgânica que, como se percebe, é encontrada cm todos os corpos d'água analisados, 
em concentrações significativas. (Quadro 5.32). 

A emissão do mercúrio para o meio hídrico pode se dar direta ou indiretamente. No 
primeiro caso como efluente liquido e no segundo através da precipitação do mercúrio 
vaporizado durante a queima do amálgama. O mercúrio liquido cuja densidade é elevada 
(13,6 g/crn') tende a concentrar-se nos sedimentos de corrente, enquanto que o mercúrio 
vaporizado se dispersa na atmosfera dependendo das condições climáticas (temperatura. 
ventos. chuva). 

Na região de Alta Floresta, a baixa vazão nos locais garimpados tipo "baixão" e a 
distância que os separa dos rios principais da bacia hidrográfica praticamente impede ou, pelo 
menos, em muito dificulta o transporte do mercúrio por arraste. Como ressalta Farid, 1992, a 
baixa mobilidade do mercúrio metálico está no fato de permanecer associado a diferentes 
granulometrías do sedimento. Entretanto, como na drenagem a retenção preferencial é sob a 
forma de fração -200, o mercúrio permanece disponível para a adsorção e transporte pelo 
material particulado fino (sedimentos em suspensão). 

Os dados inseridos nos Quadros 5. 19 a 5.32 indicam haver significativas taxas de 
mercúrio na região em estudo. Farid (op. cit.), estima que de 70 a 140 Kg de mercúrio (Hg) 
antropogênico estão retidos no horizonte superficial do solo entre 1 O a 30 cm de 
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profundidade. O teor médio é de 0,23 ppm enquanto o "background" chega a apenas 0,10 
ppm. 

Mas: não é só no sedimento que o mercúrio se apresenta; na própria água 
concentrações de 3,2 a 4,6 ppb foram evidenciadas nos córregos Triângulo, Taxista e Dois 
Irmãos e no Teles Pires, que é de maior vazão os níveis foram inferiores a 0,2 ppb. 

As mensurações de pH, condutividade, potencial redox e temperatura na diversas 
dragagens, que permitem identificar o campo de estabilidade do Hg, demonstraram que a 
forma estável do metal no meio hídrico é o Hg metálico ou sob a forma iônica, além de 
permitir a verificação de que a sazonalidade concorre para modificar sensivelmente os 
parâmetros físico-químicos nas áreas impactadas, poluidas e contaminadas pelos garimpes. 

O mercúrio transportado no meio aquático pode, como já enfatizado, através do 
processo respiratório ou diretamente pelo sistema circulatório, atingir o corpo dos seres vivos 
seja na forma metálica seja sob a forma orgânica produto da metabolização. 

Na região da Alta Floresta, Farid (op. cit.), evidenciou a contaminação de moluscos 
(Hemisinus tuberculatus) do Rio Teles Pires que apresentam 0~32 a 0,39 ± 0,01 ppm de Hg 
no intestino e 0,17 a 0,27 ± 0,01 ppm na musculutnra. No Rio Peixoto de Azevedo nessa 
mesma espécie registrou-se: 0,80 a 1,15 ± 0,04 ppm no intestino e 0,63 ± 0,02 ppm na 
musculatura, Outro molusco .A.0npullaria usularum da Ilha do Ariosto no rio Teles Pires, O, 15 
± 0,02 ppm no intestino e 0,04 ± 0,01 ppm na musculatura. 

Macrófítas Eichhomia crassipes e E. azurea dos rios Teles Pires, Cristalino, Nhandu 
e Ribeirão Rochedo tiveram baixos índices de acumulação, pois em várias amostras não se 
atingiu o limite de detecção do método. Contudo Eichhomia azurea do Rio Teles Pires 
apresentou 0,06 ppm nas folhas e 0,37 ± 0,02 ppm nas raízes. Entre as algas uma cianofícea 
filamentosa (alga azul) perifítica associada a E. azurea apresentou 0,66 ± 0,08 ppm. 

Nos peixes; o jau (faulicea sp) do Rio Cristalino evidenciou na musculatura 0,90 ± 
0,04 ppm e 1,08 ± 0,09 ppm no fígado, ultrapassando o limite preconizado pela OMS, 1978. 
Essa mesma espécie no Rio Teles Pires apresenta O, 71 ± 0,08 ppm na musculatura. 

Quando o garimpo é de "baíxão" as concentrações de mercúrio em peixes são mais 
baixas 0,2 ppm de mercúrio em geral. Apenas no bicudinho Bzyconops caudomaculatus 
(O, 14 ± 0,01 ppm) presente no rio Águas Brancas, de águas limpas, peixe que tem 
sedimentos depositados em suas brânquias pode ter morte por asfixia. 

Também os trabalhadores estão contaminados conforme se verifica da análise da 
mina (14, 75 µglL a 159,9 µg/L) Em geral 76,5% dos casos analisados têm índices superiores 
a 20 µg!L, o índice que é considerado normal para quem trabalha com o metal. 

Embora todos esses problemas estejam a concorrer para a deterioração dos rios há 
ainda razoável presença de fauna íctica, O Quadro 5.33 indica os gêneros e espécies de 
peixes que foram assinalados no estudo de Farid, 1992. 

! P01'ITODE -~H J-· T~mp. Terop. · j Transparência l Mat susp, Pot. Rsdox ··Comi: . OD . Clomfila-a 
f COLETAN" . ~.\Jl.ria~r· ftj "C .: . D. S~c;füi {nú . molí. : . · ElifmV)_ ,l,!SfÇIIÍ . .. ,IIÍ~r : .. ;(u![,) .. 
rr-i.i 6,30 I 27,5 28,0 1 0,31 ! 28,4 14, 13,6 7,0 0,541 
TP-SN" -- 1 26,l -- ! -- 1 146.0 . .. 5,0 . 
TP 1.4 6.48 ! :?.i,0 Z.i,0 ! 0,4Z 1 Z3,0 l!S. 18,7 s.o 0,0( 
TPZ.l 6.90 1 Z!S,:! 31,0 1 0,3:! 1 28,6 - -- '·º - 

Quadro 5.19 
Rio Teles Pires - Parâmetros F(slco-Qufmlcos 
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TP3 6.57 28 O -- -- 33,0 17' 18,.5 ·- - 
TP3,2 6,60 28,0 31,5 0,35 32,8 . .. 5,0 . 
TPZ 6,90 -- -- -- Z9,0 Z4 19,Z .. - 
TP4,l 6,88 z15,:, 30,0 0,38 29,6 27.: 18,6 6,0 . 
TP4.2. 6,46 26,5 28,5 0,43 36.4 231 15,6 -- - 
TP20 6,22 27,0 .. 0,4!1 33,9 1:, 16,0 7,0 º·'' T.P 8.0 -- Z7,0 30,0 0,3.5 37.8 . -- -- - 
TP27 6,60 .. -· .. 4,0 21 .. .. - 
TP31 5,00 -- -- .. - 14 -- -- - 
Mediona -- 2ó,7 30,0 0,38 31,2 14 18,.5 '·º 0,54 
Max.eMfn. ~.00-6,90 18,0-25,0 31.5-Z5,0 0,45.0,31 146,0-4,0 173-141 19,5-13,6 7.0-5,0 0,550-0,0 

FONTE: Dados Compilados de Farid, 1992 
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Quadro 5.20 
rs,.ui&&&Sii:J,"' ' ..('UlD.JL.W. ••••.•.•.•.•. -, lfA. ~"' &: .H,VJl&ULll"I-U&.I. ._.V ~'-&V .&- ..-a~, .&. U ...._. ••• ~Al,11,,,Po.,•.a.,.,...:, 

.. 
A 'c. .. 

>É .F.· .. . · .. :"-G,: . ' ::H .. :·:t: . .. ...... .. ' J. .. ' .. : .. :::t;:::.: .. ::B.·.: -:·n: .. .. . .. : .. ..... .. ' .. ........ .. . . ... .. ., .. .. ~.-· .. ~- ~:-· __ 
~.p <;i-a,,op,tu,< ••• ,p(4) 1Jatra(Z)S_p,1n,wr. "f) Sbunt.tnm,,r,1 D9•JtJJ4bJ•so Nav,c,.A, ·'" ,,,,_,.,,.,.,,(LO) A,Jkro:ruJJYJ u, A iíl:rarl<rltB •e.(;!5l l!r,zotJa sp 

Clo,le~,pl Navic-.dtl rp l )rm<pl,y1:,1a, '1<,st,n:un rp C1c;tmum :;p (4) SJaurw:;lrl/l,: ,p2 Euglelf<l sp itclin<llaer.lltm ,p ArdDC<><rtra kncgtJ ~sp\l5) 
m.11:4wsa (4) 

c,mnai1umsr;,2 (!O) P/ia,,:i,rr~2 S...,"'1.oJnun IP (2) .At:U>JOfa .•• ntt.,... •e (42 a<indarlil ,,, C3) &.ura,tnur s» S)QUrÔS't'Jolft a,,.wi:Dn,, flltJ sp rn Eubnia 
C'Uf"117/tul."JS!"J SUrtniia t2) --· blalfOCfJl>Sa ao.m""""' .Acll •••• /allWIIPJSP l,"'awcrJlg ·~ Cósmartu.m s.1.1 Et.3.=strwn sp NmtcuJa S]/ 

Des,-.'<b,m 1p EIJl,ofasp 1>a~lwlll""""1:sp Navt.:w 8rJnola $p (2) Aclln<Jllle,m,,nspl Maug,,oh.J ,p Ec•rwdlsmus sp Oonpho"'1ma 
(2) 

Z,,a,1•""'11 sol~) ,~.,.,,,b,llam Sh,,,vçJ/UM ,,,2 .&no:b 02) CfoGJa,;PT61J rp C'Jo,t~- "' Dotr'1z/.dJum •P lnululla •e Sunn,Ha (2) 
PJ.t.lw2 SIV1nl!a sp (3) Navtcrúa j/uuo:;a .o\&nocynr Gó,;o/<ll!v.!)?~<I Er.mol/a llw1r,,l/4 •e m Cavna"-""' -=----·- 
.Yà "' Nrmcuf'!!L_ c.innml,vc,.,,, Eli>'Jóla """"2t,:, (2) Acll.""b>ffllr,1";;, Mlzlscltut sp SMura,lrJ.JPI :pJ L~.2'! 
E:Mstnim s,J l'l:1roltu .:f...Q2.._ JJwio:b Jlu,,o,a S/trwvrttvm Sp ~ o,,-,..,,..,:.!>__ Ew!Prw"•t::(2) o,,..,,,ri,,., 
o,,,,.,<à,,. 1v2 C\,,Jlbe!Ia ,,, NMnlà si,2 EWIOllaL__ ~--- C:l<>*mm>pffi F'rmlrma sp (3] 
GcnaJ<>:ygo,i pJ/c-n,,r. Navtatla sp2 {1! Go,,;oion,masp @.11:oe!lls:,•a •• 
AiJabtl~,zaJl) .s12,,...,,11WrJ 'R J JJuJbocha,:,, '" Ac.11.ootoemum;p~ 
Naw:.i/ir spl (1.$) ,khlt0/:a"11twa sp • ..!!f!.!!!Es"""' matgarlta •• u/ll ,· Elu-} &/1' -- PJ."""1.:m.1pl --- ,-. ~""·'I!. 
ilc1'nCta<•11m;p Eunc~a ft.'2 
Navtcu!,, gf!!_ E<:9/U'oUS"'us ,lJ!idii,:""üh:r.,"----- --- 
Osct.JJ.1:0r.o se Elw..-diií ;~2- ·------ 

~J,sm,s 'l!. (3) - - M.n>sc,ilos= l @ 
Ewwt1!Jl!__ M>lllCUÚt S.f!l -- Aphai.!?30"""!!.P ____ -------- ,-. ,--- Dl~"!f!.'ª"""" pol:::Uil"" Wo,xl (8) ------ 51:.'flralla ,,, ·- -· ~111'.Jmsvl@_ 
SlaurasJrum 'E -· -------- i-- --- -·------ ·- Dwr:tdu!: gTBVIJhS ·w 
(K:útz.J.l!!.!E1. ---- 
C'losl~!!!:!J..!EL -- 1------ 
0.,,111<diJotNaltziJ -- ------- Pl.=Lm<, ,p2 (~) - 

LOCAIS: A Lago próximo ao córrego Triângulo; B. Rio Peixoto; C Rio Nahndu; D. Ribeirão Rochedo; E. Rio Paranaíta; F. Tributário do Córrego Triângulo; G. Córrego Carlinda; H. 
Córrego Triângulo próximo a Estrada Alta Floresta a Peixoto; I. Córrego Dois Irmãos; J. Rio T eles Pires acima do Alto Peixoto; L. Rio Teles Pires próximo à llha do Ariosto. 
(*) Os números entre parênteses referem-se à quantidade de algas encontradas na analise de 8 lâminas de cada local 

FONTE: F ARID, 1992 
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Quadro 5.21 
Rio Peixoto de Azevedo - Parâmetros Físico:-Ouímicos 

·PON'TO'DE 
: cóLEr.4 N'' 

. '!ENP"" 
: jiH:. -1 : À.Gtrl!itb_fo: 

· MEReúRJO·SED. (:Hg) · · 
. ·: TO'IA.'l (wai} : · . · 

1P21 6,74 1 26,0 O,!!_J l!§,9 L_ 160 L __ 18 L_ 6,s L __ o.eo 
1P2.ll 12.5,0 0,67 
TP212 
1P22 

0,27 

TP2.2.l 1 ··- 1 -· 1 ••• 1 ·- 1 12~0 
2,9 3,24 
4,2 0,39 

1P23A 1 ••• 1 ·•• 1 ·- 1 ·- 1 125,_0 4,:Z 
TP 23 B.l --1 ··· 1 ··· 1 ··· 1 125,0 
TP Z3B.2 -- -· ••• ·- 12.5,0 

~~ ••.. ••• ••• ••• 12.5,0 
FONTE: Dados Compilados de Farid, 1992 

0,6 0,98 
1,1 1,78 

1,70 

Quadro 5.22 
Rio Nbandu - Parâmetros Físico-Químicos 

PONTO DE . .. !EMP.: ·: "l'EMP.:· : T.RÁNSR:~ :MÂT. SUsP: POT. RIDOX. : CONJ); : : OD : CLORD.FILA:·à·· . : : .. : .. :: :·: 
. CÓLETA.N': .. :: .tã-I .: ':AcüA(ºCf. Ai.é<icf . Ó.Si:cc:hi(Í:1)':. _:(nuJü. ': :: 'EIÚ:mv)':. :'. "(m/Í;m)· . lruiti..i fm'.Jr..C-:.: ::~!.-.~~'. W0)::. 

TP 24 6,05 . 25 27,4.5 173 18 ••• 0,0 
ln~ -- -- 6.o º·º 3,6 
~- -- -- -- ·- .•• l,50 
FONTE: Dados Compilados de Farid, 1992 

::~·~I()~)- ::: 
· SED. TOTA1 ~- 

0,280 
3,110 
1,695 

Quadro 5.23 
Ribeirão ou Rio Rochedo - Parâmetros Físico _ 

PONTO.DE. . . . . . . . - l'EMP. . . TEMP. . 'Ó, TRANSP.. . : .MA.T. SUSP :-"'"l>OT;REDOX: com.: . OD . .Cl.OR.OFilA-a. . . . . . : : . . . : . : MERCURIO (Hg) -~ 

1 :G'QLE'I'.ÁN' · :pH .... : :Á.(3tTA(ºC) ARtºC) 'D;Secdii(m): :::,(rrui::L):: :. ·Eb(mv): ·: (m/t.:W): (w.F.lL)" . · (u~.L ... :.~---MAT-ORG:{%,)· "Slm.TOTAI:.(ppui) .. 
TP 6 6,50 2.4 ••• ••• 20 17:5 18,00 •·• ••• 3,1 0,59 
í'P 6-1 -- --6~fo 24 26,5 0,58 1.9,8 ••• -- 7,;S --- ••• 0.29 

l'i>-r-. --- . --- --· ~-- --- 20 ••• ·•• ••• -·· --=- -------~ 
TP 8- --6,71 2.7 ··· >---· ••• -- 199 '--· 1.5,90 . 
NffiDIANÃÍ-- -máx.:6,il,-. :?.4 ·•· ·- ·1ot----yg-7'---i6,9~ 
t,,:CÉDI,."\. mín, :6,50 

FONTE: Dados Compilados de Farid, 1992 

ímicos 

0,44 
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Quadro 5.24 
Córre o Carlinda - Parâmetros Físico-Químicos 

: : "PONTO.DE· · · · · . . . : · .TEMP. ·: · · l'.EMP: . : · · :TRANSP. · · . :NAT. SUSP;: · :POT;REDOX · : · COND .. -, ,--_ ...,.o=-n---. ,-: ""=CL=-OR-=-OFilA=:-:--.a-.-.-_ --.-: -. -.-: ·--.--.-=MER-==-=. =0°-si;=,n,-_ ""(H::-s-,-) ....,: 1 
·· · ;-.,;.- ·· · · · · ·· · ·pH · · '"· · · ó· • ••.• · :.1..: · •. • ·• - ·• • • •· · ,~.!. · · · :.J · ·MA.T. ORO(%)· ·· ·· · ·· · ·· · :COi..cTAN' ·: · .. ·. : AGUA .C, · -"'A ºC D.Sei:uu m . ·). · :Ek~. fu'-mt . ·. . · . · ·· TOT,q )_:_:_· 
TP 12 6,62 24 -- l6~ 33 -- -- 
TP 12.1 6,62 24,S _ 17,0_ _ 1,00 -~--14,8 _ ~~-- -- . - -- 
1Pl2A 1 ·- 1 ••• 1 - 1 ••• 1 15,0 0,78 

_]'.[> l~-t ••• 1 -· 1 ·- 1 ••• 1 IS.O 
TP 18 7!33 

0.48 
2'J 159 17,7 

BX 13 1 7,10 23 
MEDIANA/ 1 néx.; 7,33 
MÉDIA _ _j mín.: 6,62 

FONTE: Dados Compilados de Farid, 1992 

24,3 14,8 
188 

-~59"1 17,7 -+- 

Quadro 5.25 
Rio Cristalino - Parâmetros Físico-Químicos 

: :11.!lA'I'. susr. :1 POT. JU3DOX l:COND. · i-- · .O:O :l .:ctOROFIIA-=à 
:: ':(iÍEiL):·. _.: :Fh(nrr)::: tus!c:m)·: tmgiL)°. --.::.(ug(Li: ::: 

4,0 

:.PONTODE · ..... · l · 'IEMP.: .:1 ·TENP. :1 · 1'RANSP." 
SÓLÉTAN" .. ll1l : , ÁGUAeC;· .AR(ºC-t . D.SeCi:IÍi'fu): 
TP 19 6,50 

~-' _ s.so -- -- -- l 1~ 1 j -ij -~-- o.os <0,2 TP 28A --- -- -- --- 8 ••• --- -- ••• 0,07 ••• 
n zs ... --- -·· -· ~ -- :=t=-• __ -- o.os ·-----::::::- 

1 TP 30A -· ••• ·- ••• 8 -- -- --=· ------= _ O.OS ----=--i 
TP 30B •·• ••• ·- -·· 8 ·-· ••• --- --- 0.12 ••• 
MEDIANA •·• ••• -- - ••• -· 8 -- -- ·-· ---= 0,08 

FONTE: Dados Compilados de Ffilid, 1992 

P()NTODEC'OI.ETANº H ..... TE.MP. -:-"'--TEMP .. :": :- ~SP,- :MA.T.:SUSP:. _: : ;P(J.l\~ox: .. ·.c~ND.. : '"o.P: -: . ":: CLOROmL.A-a: 
: : .. .. . .. . .... . .. P. : . AGUA-/ºC).: :A.R.{ºC).: .. D,Seccm{m)·, : .. :.(mWL) ·. :.. Ehúnv)·., tm/craiJ: _:__J_~ · (m:ILI- · ·· :.:.._ 
BX3 {L020 dé Rejeito no rio) 6,45 -· - 0,08 183.95 ··- __ __ 7.0 ••• 
BX5 5 70 26 ••• 0,0.5 1865,4 139 25 7,0 0,46 
BX6 6,28 25 -- --- --· 165 25 ••• ·- 
BX7 .5,9:5 27 -·· ••• 49 46 - --- 
BX 7.A .5,79 29 _:.· - -· --· 155 35 --- -- 
~. Cabeceira do rio .5.93 2~--· -·· -·· 5,5 178 ·-~>------- --- ·::... 
MEDIANAIMEDIA má.'>-: 6,45 26 --- 0,06 183,95 155 25 7,0 ·- 

míIL: 5,70 --~--- ~---- ·----~·-·--------- 

Quadro 5.26 
Rio Paranaita - Parâmetros Físico-Químicos 

FONTE: Dados Compilados de Parid, 1992 
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Quadro 5.27 

Córrego hilolha Bêbado - Parâmetros Físico-Químicos 
.. PONTO.DE": .. 

: · ·cóLETAt~· ... 
.... ::. "l ': ·n:t,itp--·: 1 : TF.MP· .. , ... 'nANSP-.·":l MAT;SUSP. l.POT'.llEDOX. .. J .. COND ... :l : ... OD :·.:· , .. CLO:ROFllÃ-11.1-·.MER.CúRIO(H,g) :: 

~I:i. :: . 'AGuACci . . AR(ºC} :: .. D.Secdú:(m) .. : (llÍg/L~: . : ·Eli(nw)· : ":. :(uwl;iú):.:: . :: : {mg/Lj: . : . : :: . :(tig/1.j :: ·: : . $1); lOTAL:@m) . 
BX4 
BX6 

6,.34 1 1 -- 1 0,0 1 5,774,00 1 --- 1 -- 1 2,3 1 1 0,4,i 
4 71,60 _ _ _ -- --- --- ·- --- 0,41 

BX8 

FONTE: Dados Compilados de Parid, 1992 
MEDIANA 4 71.60 I -- I I I -- I 0,'14_ 

Quadro 5.28 

: PONTODE·· .... .. . . ·TEMP.: : TEMP-. :· .. ~P-.:·: ~- MAi.straP.:. :POT:REDPX COND: .. · OD: ·ÇJ..oRO.FlLA,a. :: :MERCUJJQ ... MERCUlUO(Hg) .. 
. ·COlEl'AN"' .. : pH: ": · .ÂGUA(~C:) ~(pC)' P.Sec~:rml :· fmâ/L\ . --:· Eh(lll'I']--·.: :{uslffll) .(~~) .: .. _:~. : :, ::m2:1$ed.{omn) .: 'ÁllÍ.iafoiibY: .. 
BXlO 6,04 2.5 --- -- 2.021,4 182 Z9 ·- ·-- --· 3,2 a4,6 
BX12 5,40 24 ·-· -- ... 184 18 ·- ... . .. 3,2 a4,6 ,._..., 

5,0 0,5 0,1l J 2 a4,6 BX14 6.51 25 ... 0,05 1.107,.5 199 2.4 
BX16 {nascmte·· -~- -· 27 ·-- 0,50 6,4 198 33 s,o ·- 0,00 3,2 a4,6 
do c6rreito) 
l\/.lEDIAN .N .11.áx.:6,69 25 -· 0,28 1S64.4 191 :!7 6,5 ··- 0,66 3,? i4,6 
MJIDIA lllÍll : 5,4 O 

FONTE: Dados Compilados de Farid, 1992 

1rrei o = - 
""'.'"-"TciNTO DE · · . TEMP.· : Jl]]W),- '.fl..,\NSP,: .MA.t'.·SUSP .. POT..REDOX · COND~ .OD · : CLOROFILA•a. .MER<..'U'R10 ·: · . MERCURIO:(Hg) ·: 

· . c<:>U:tA W' . . . -P~ . . Aç.1.JA("<:) A'.R(":C) : .ll.lkc;di.i~:iol . · (111:~· :· : t/Jl(W'~::(wiicrit'i. (ni2/(,}· ,:: 'tmit) : :"./~lSecl.'(Í>PJÍI) .. : :· Áro.1ii.imbí . : 
BXll (Lago ~.40 27 -- ... 9,6 184 18 ·-- ... -- 3,2 a 4,6 
Próximo 
BX14A S,15 i4 0,90 l.S,8 177 rs 4.0 

,- 
3,2 a 4,6 -- -- -- --- >--·--------- BX16-A -· - -- ··- - -- -- ·- ... 1,.jl 3,2a4,6 

MEDIANA -- D:IIÍX.:5,75 2.5,5 12,7 180 16,5·- ,--- 3,2114,6 -- -·- ·-- -- 
mln. :5,40 -- ------ -----~· --------- 

Tributário do C' 
Quadro 5.29 

Tríânsulo - Parâmet Físiro-Q ' . 

Fonte: Dados Compilados de Farid, 1992 
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Quadro 5.30 
Côrreao Taxista - Parâmetros Físico-Químicos 

. PONTO DE ·I ·: . _;: ·: 1.: .. TEMP;. :: ·I·· 'lEMP: 

BXl 1 5192 1 26 330 1 84 1 -· 1 - 1 ·- 1 (1,39 _ ~L J.2~1,_6 
BXIOA -º,_39 1 3,2a4,6 
BXlOB 3,7 __ L __ o,41 L_ 3,2a4,6 
B:Xl5 
BX17A 

6,49 

t\/!EDIANAl 1 ~:6,49 I 26 
t\/IÉDIA min.:5,92 

º·ºs 1 342.0 1 218 1 21 1 1.0 1 -- 1 6,3 l ~~~- __ L ~~:::: 
274 I 33 I I -· I s,o 1 0,41 1 3,2a.4,6 

Fonte: Dados Compilados de Farid, 1992 

Quadro 5.31 
. ~ - .. MERCU.iüõ··.· :PONTO-DE . ' . · TEMP, : .. TEMP, : . . 'IllANSP, .: ·. ,MAT, SUSP,: POT-. -:IIBDOX.. : .:COND. ·. . OD CLOROFJI.A:..a :.~~{Hg) · :cóuri'A N> · . :P.H.: .ÁGU-6,.(ºC} : .AR..(ªC) :: · i::>:Stcchi (m) · . : ' íttÚiiLJ.:_i._: :' Eh ·(mv)· . : . · : (usidll) . '(mgÍLf: ' . : · (ug1i) . ' . ' : · <Iiil Std ft)l)Ill): . · ' . : . (Alb} : .. 

BX17 6,62 23 28 0,25 65,5 ·- 168 33 6,0 3,2 a.4,6 
BX17B -------· -- - -· -- 0,S2 3,2 a.4,6 
BX14' ·- -- -·- -·· -- -- 0,11 3,2a.4,6 
BX15' -- -- 0,)5 3,2 !l4,6 -· -- - -- 
MEDIANA o J.5 3,2a4,6 ·-- Fonte: Dados Compilados de Faríd, 1992 
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Quadro 5.32 
- 

PONTODE . · .. · · .. · MATERlA .. .. · · · 1 .. · <MERCURIO SED . ::: MERCURIO(Ha) :: . ,:· 
CO:utrAN'ª : . :: : ·: :< j):RQÂNldA (%):::,;:::: ·'.:: .. !ó'l'Alfonm\ - . .. · . ÁGUA f.nnb} . · : · : · .. 

TP20.l ... 1.88 ... 
TP 20.2 --- 104 -- 
TP 20.3 ... 1.33 -·-· 
TP 25 --- 0,63 -- 
TP 25.2 12.0 1,43 ... 
TP2B --- 1,30 - 
TP25.4A ... 0,34 ... 
TP 23.4B ... 0,29 --- 
TP 25,5 2,6 o.si ... 
1PZ.5.6A Z,3 l,:58 ... 
TP :Z.'.U!B 4,ll 1,:ZO -· 
TPZ-'.6C -· 0,24 ... 
TP 26.lA 4,1 M' ... 
TP26.1B ... O 21 . .. 
TPZ6A ... 0,10 . .. 
TP27 ... 0,16 <0.2 
TP8 -- 0,66 --- 
TP8.4A 3,& 0,94 ... 
TP8.4B ... 3,3Sl ... 
TP9.1 ... 0,61 .•. 
TP 1.5.l --- 3,11 --- 
TP 13.2 --- 2,30 ... 
TP 16 ... 2.71 i ... 
TP li ... 0,46 ... 
TP rr.i ... 0,19 ... 
TP 1.4 18 0.82 --- 
TP 1..2 ... ' 0.94 ... 
T.P 3.i --- 0,25 <0.2 
TP3.2 3,2 2,20 ... 
TP3.3 4,4 0,70 ... 
TP 3.4A 2.5 1.57 ... 
TP 3.4B 2,1 0,24 --· 
TP 3.5A 3,7 1,24 ... 
TPJ.5B --- 0,18 --- 
TP4.2 ... 0,,2 . .. 
TP4.3 2,5 0.68 ... 
TP3.2 ... 0,28 ... 
TP32A -·· 0,06 -- 
TP3ZB ... 0,09 . .. 
TP 13A --- 0,71 ... 
TP 13B 8,6 0,89 
TP 18.:2 ... 1 O 32 
TP 18.3 3,6 1,00 
MEDIANA 3,6 0,70 <0,2 
MAXEMÍN. 1,8-12.,0 3,39-0,06 <0,2. 

FONTE: Dados Compilados de Farid, 1992 
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Quadro 5.33 
Ictiofauna - Rio Teles Pires e Afluentes (Alta Floresta-MT) 

:: :.Gt.Ni::iOLESPiClE ·::r·::Naw:·: .. · 1· RIO ir:: .. Rió .. ···. ·moÁGüAs:·- :coliRtoo·: .. .'rRiinrrlfilõ: :'CÕ'.luu:00.:1 :RUElliolcóJi:Faoo.:· 
· ·· · .: ··vtJW-AR ·.:.·nus:. -~1~0· .. lU(A.:N.cM:::: _:J:wÃNGtil,0:- .·:tóruUJ:~(l. ·. ·::: not$::: .. Roctw..»()= :·c~A.= 

; ; ... ·· · ... · ·: :. : : __ .: . : .. :: : '\>IRE~· ... :: .. · ... : : : . · IA,t.P~) · . _:. · .... : .. ::· ·::: T;RIÂNGULO ... :.1JUIÂ0$: .. : .: : .. :. :· : :, 
+ 

, _ _.MJ._aM:J: so --~- Piaba 
B.rycon sp Piaba 

....P._ris:_onops p Piaba 
1 Brycon.aps caudo-maiulatus . Piaba . 
D.chia. ocella ns Tu<!lllaré 

~m2ta sp Branquinha . t-- __ 
E rythnnviae Tl"Ú_l_! 
E.rythTy711Ls erythrynus Jeiu 

. Geophagus p Acatá 

'

_f::emixintbim.sp Bico-de-pato --+- 
Hop!zas malabancus Traíra 

~stO/IIU$ S1) Aeari t- 
Locamdac Acari I 1 + 
Myleus~ J'.lacu______ ! + f- _ 
Paulicea sp Jai'l + 1 + 

~:~=Yochi1 · =~ g ~ ~ E+ _!.:~udoJ!.latJstoma sp Sunb~~mad.o · --- ---- + t E 1 
Rhamdzasp B~-Amal'elo + 
§:err.:zsahnu.re/oF1gabu ·--· Piranha + + · · 
Serrasalmus rhombel/$ Piranha + · · · 

FONTE: Compilado de Faria:· 1992 -·- ~- 
(+) presença 

+ 

+ + 

+ 
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e) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio Braço Norte Afluente do Rio 
Peixoto de Azevedo. 

De acordo com a Divisão Hidrográfica do Estado de Mato Grosso proposta no 
presente trabalho a análise ora efetuada relaciona-se a um trecho do Rio Braço Norte 
afluente do Rio Peixoto de Azevedo situado no Baixo Teles Pires (Il.3.2). 

Como base para análise foram utilizados os dados do Diagnóstico Ambiental. 
efetuado para a construção da P C.H. Braço Norte II realizado pela Geológica Assessoria e 
Representação Ltda, 1992. 

O rio foi amostrado em um ponto situado a montante da desembocadura do Rio 
Braço Sul no local da construção da futura barragem. O outro ponto foi situado a cerca de 4 
Km à montante do primeiro, sendo que, nas coletas procurou-se conhecer a situação 
limnoíógíca-sanítária na estação chuvosa. 

De acordo com os dados levantados, as águas do Rio Braço Norte podem ser 
enquadradas na Classe II (Resolução CONAIV1A nº 20! 1986); os dados físico-químicos e 
bacteriológicos estão inseridos no Quadro 5.34. 

Nele verifica se que o pH permanece uniforme indicando águas ligeiramente ácidas 
(mín, 5, 70 - máx. 6,03) talvez devido aos minerais que compõem o leito do rio. Associa-se 
ao pH a alcalinidade ao bicarbonato que é característicamente baixa. Há escassez de 
carbonato de cálcio e de outras substâncias que possam ter efeito tampão. Tudo na realidade 
deve refletir a constituição pedológica local que revelou ausências de cálcio e magnésio; a 
água não apresenta dureza. 

Os valores médios de condutividade, 0,53 no ponto El e i0,46 no ponto E2, são 
baixos indicando não haver esgotos domésticos e ausência da ação antrópica. 

Os valores obtidos para cor, turbidez e transparência são baixos para os dois 
primeiros parâmetros e altos para o terceiro. As águas são límpidas o que está em 
consonância aos teores mínimos de sólidos totais, suspensos e dissolvidos. Não há influência 
da atividade humana e portanto, ausência de problemas de erosão. 

O oxigênio dissolvido (médias de 8,00 e 8,10 mg/L) e as baixas demandas química e 
bioquímica de oxigênio indicam o equilíbrio e as excelentes condições ecológicas não só no 
meio hídrico como também no entorno onde a floresta é exuberante. 

Os teores de nírrogênío, fosfato total respectivamente de 0,2, mgtL e< 0,3 mgtL 
são normais para cursos d'água isentos de poluição. 

Quanto às bactérias tanto fecais quanto totais os números mais prováveis 
apresentam-se de acordo com os padrões da legislação brasileira. A Resolução 020/86 do 
C0Nfu\11A admite um NMP de coliformes totais de até 5.000 para águas da Classe II. No rio 
Braço Norte a média é de 900 a 1.000; para os coliformes fecais a média é 180 a 190. 

Nessas condições o Rio Braço Norte que desemboca no Peixoto de Azevedo, tendo 
como principais tributários os rios Braço Sul e Córrego Quinze de Novembro alberga rica 
fauna aquática, destacando-se os peixes que em muito aproveitam a vegetação marginal para 
a alimentação. Assim Anacardium (caju), Inga sp (íngá), Caryocar sp (pequi), Euterpe sp 
(açai), Poligonaceae (cipó), Cissus sp e outras possibilitam a alimentação de peixes como o 
rnatrinchã, o pacu etc. 
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A lista de peixes de ocorrência regional assinalada na bibliografia especializada. 
indica que cerca de 60 espécies compõem a comunidade íctica nos rios da bacia. O trabalho 
que serviu de base a esta sucinta caracterização, após coletas e entrevistas na região assinalou 
os gêneros e espécies constantes do Quadro 5.35. 

Deve.se ressaltar, entretanto, que após a elaboração do trabalho supra mencionado, 
ocorreram também no Rio Braço Norte atividades garimpeiras, alterando, portanto, a 
situação acima descrita. 
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· ·.: · PARA:N.IBTRO ·(medianá: 5 coletâil)::: ·: ·::: · :il:···PONTODECOLETA·,·: . .. . ... .. ... .. .... .,. ....... . .. . .. :: : .. _::El::::::.::: ..... 'E2 ...... . . .... .. .... ... .. . .. . . . ..... - .. . . ... ... ... . .. ' .... . ... . . . . . . . . . . . , .. ... . .. . . ... ...... .. .... ............ --· ... ... . .. . .............. 
Alcalinidade ao Carbonato m<>IT CaC03 o.o o.o 
Alcalinidade ao Bicarbonato 1llll'IL CaC03 14 O 14 O 
Alcalinidade ao Hidréxide m<>fl CaC03 00 o.o 
Nitrogênio Total ma/L N 025 025 
Cor ma/l.Pt 7,.50 7,SO 
Condutividade w;/cm 10,53 10,46 
Dureza Total ml!.IL CaC03 0,0 o.o 
DQOmelT 3,!16 5,94 
DBO 1,0 2,0 
Fosfato Total me11 P04 <0;3 <0,3 
OD rnief.L 8.0 8,10 
pH máx.: 6,Z6 máx.: 6,03 

mín.; j,70 mín.: j,36 
Sólidos Totzü~ miúL 67,0 41,0 
Sólidos Susoeosos Totais nwL 7,0 8,0 
Sólidos Diesclvidos Totais m1tll 59,0 33,0 .____ 
Tetn1>~ d. Ar ºC 28,0 30,0 
T•mueráturQdaAguaºC 26,0 26,0 
Turbidez UNT 2,1 2,0 
Tl'llllE!>arénciam 0,70 0,70 
Colifonnes Totaia NMP/100 ml 1.000 900 
Coliformes Fecais NMP/100 mi 180 190 

RioB 
Quadro 5.34 

Norte - Parâmetros Físico-Quimi Mícrobíolê -' 
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E 1 = Eixo da Barragem (Montante da Desembocadura do Rio Braço Sul) 
E 2 - Cerca de 4 Km a Montante do Ponto E 1 
FONTE: Dados Compilados do Diangóstico Ambiental P.C.H. Braço Norte II, 1992 
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Quadro 5.35 
Ictiofauna Rio Braço Norte Afluente do Rio peixoto de Azevedo 

Gim:R.O/ESP~Gi.--- 1 NOMX VlJLQAa j GiNiaOJESPÍ:CIE 
Acanthodoras su l b:w-e roncador I Rhamdia sp 
AcestrorhYncus BP --- --- , ~'ª- cecborrinho I Rhapbiodon vuipinue npa._peiJte-cacjiºrro __J 
Aehirus sp I solha. soia. chula __ j !Un>tiodus sp 

dourado Aequídens sp I acará I Salminus SP 
A~neiosus sp I mandubé, fidalgo, bOCll(ÍO I Sehizodon St> lll'liCU 

Anadoras 1 ··- ! Serrasaimus sp oiranha 
[&areiodonsp - -- -i--=- 1 Stemo~ 
Asl:}-'lll!ax sp piaba S~brancbus mannoraius 

Ítll!,_ tuvira 

Astrodoras sn ! 1 Tetragonopterus sp piiilia 

. Aucheniptmis sp ! mandi~e1118tlo, caratat-. ---1-TracWJâorns ~ 1 1 
r"Bõul~~erella sp ! bicuda. ueua T_i-ip_ortheus ~i sardinha 

Astronctus oceiiatus I acara-aça I Trachvcorystes SP 

! Brvcon sp ! malrinchi!, piaba!l.ha 
Cichla so I tucunaré 
Colossoma sp pirapitiiwl. caranba 
Cn:nicichla sp - j acuada, caro 
Curimatasp branquinha 
Doras sp botinho 

tuvim, itui 
po~, poix<> elórrico 

~O!~_Cllfl!!?_O l tnvira, itui 
Hemisorubim SJ?. j bico-d11-pato, jurupoca 

1 :ophytalsn; sp 
f Hoplias malabaricust 

Lepidosiren .e_aradoxa 
ostomus fil?. semi 

Leporiaus sp 1 11111CU ipian 
Loricaria SP I j otoxi 
L?ricaric~.F- sp I jotoid 1 1 
lld.yiossmna sp paeu 
Op~oâiw-..s sp -- 1 manôí-serra 
Paradon sp 
Pimelcdella SP mendi 

mandi 
barbado 

Plagioscion ~ _ll_tscada-branca 
Potamorrhaphis ~ neíxe-asnlba 
Potamotry_g_on sp rai!._ arraia 
Procliilodus sp erímaia, jaraQUi 
Pseudodoras sp cuiu-cuiu 

surubim, pintudo 
Pt"':)Phyllum "P 
Pt~oplichthys "P 

ori·b11t1doira 
ecari-bodó 

RhwnphichtbYfl sp itui-terçado 

FONTE: Compilado do Relatório PCH Braço Norte II, 1992 
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d) As Condições Sanitárias e Ecológicas nos Cursos d'Agua que servem à Captação 
de Água dos Municípios de Paranaita, Nova Canaã do Norte, Colider e Itaúba com Base em 
Dados Físicos, Químicos e Bacteriológicos da SANEMAT (Baixo Teles Pires). Conforme os 
Quadros 5.36 a 5.39 a cor está acentuada no Córrego Caarapá, Município de Colider 172,0 
mg PtlL, máx. 375,0 mg Pt/L, Por sinal, a cor é também evidente no Córrego Taxidennista 
em Paranaita (média 129,0 e máxima 320,0 mg Pt/L) neste caso talvez associada à presença 
do garimpo na região. Os dados de alcalinidade tendem à normalidade para essas águas. 
Convém notar do ponto de vista bacteriológico ( embora só existam dados de colimetria na 
mina-côrrego-Santa Helena (Itaúba) que as águas apresentam-se em excelentes condições 
sanitárias. 

Quadro 5.36 
Córrego Taxidermista. Parâmetros Físicos e Químícos, Captação de Água da 

SAJ\l""EMAT, Mun. Paranaíta (Fev, 1994) a Bacia Amazônica, Baixo Teles Pires) 
1 ·p .ARAJ.\1ETROS ANALISADOS . · RESULTADOS ........... _ . .. . ... .... . .. j . '' . . ... ,.,. 

pH l (máx 6,5 min 613 J 1 
Turbidez (UNT) média 8,0 (máx 16,20 mín 4,54) 
Cor (mg Pt/L) média 129,0 (max 320,0 min 68,0) 

(mgtL 3; ,v ( ' .•.. ') 
FONTE: SANEMAT, 1994 

Quadro 5.37 
Córrego Pinguim. Parâmetros Físicos e Químicos, Captação de Água da SANEMA T, 

Mun. Nova Canaã do Norte (Fev,J~~4)_í1 Bacia Amazônic~ Baixo Teles Pires 
·p AR.Afl..ffiTROS ANALISADOS · · · · ·: · 1 RESU.LT ADOS : · .. : . : : .: · · : : . : ·. 
H I (máx 6,0 min 6,0 

, Turbidez (UNT) 1 média 28,0 (máx 56,0 mín 11.25 
Cqrjmg___Pt!L) 1 média 5,0 (max 5,0 min 5,0 

FONTE: SANE:M.AT. 1994 

Quadro 5.38 
Córrego Caarapá. Parâmetros Físicos e Químicos, Captação de Água da SAN'E~IAT, 

Mun. Colider (Fev, 1994) (I Bacia Amazônica, Baixo Teles Pires) 

r ~~Â:METROS AN.ALISADOS . . f RESULTADOS 
l-'..1-.1. (máx 6.10 min 5.90) 
Turbidez (UNT) média 22,0 (máx 48,0 rnin 14,0) 
Cor f mz Pt'L) média 172,0 (max 375,0 min 90 O) 
Alcalinidade (mg/L CaC03) média 14,0 (máx 18~0 min 10,0) 

FONTE: S.Al.'\J'E1v1AT, 1994 
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Quadro 5.39 
Mína (Córrego) Santa Helena. Parâmetros Físicos e Químicos e Bacteriológicos 

Captação de Água da SANEMAT, Mun. ltaúba (10/set/1992) (I Bacia Amazônica, 
Baixo Teles Pires) 

P ARAI\1ETRDS. ANALISADOS · · ... ........ : :_:·RESULTADOS 
Sabor Não objetável 1 

· Odor Não obietãvel 
Turbidez (lJN'T) 0,88 
Cor (mg PTIL) 2,,0 
pH 6.59 
Alcalinidade OH (mg/l, CaC03) 0,0 
Alcalinidade C03 (mg/L CaC03) o,o 
Alcalinidade HC03 (mg/L CaC03) 3,0 
Ferro <mwL Fe) -·- 
Cloreto (mg/l. Cl) -·- 
Fluoreto (mg/L F) --- 
Oxigênio Consumido (mg/L Oz) 1~0 
NMP coli total (Nlv.1P/100 ml) zero i 

l NMP coli focal (NMP/100 ml) zc:ro 
FON'ffi: SAi~EMAT, 1992 

As Condições Ecológico Sanitárias no Rio Peixoto de Azevedo e Afluentes em 
Matupá/Peixoto de Azevedo no Trecho BR-080 Matupá até Fazenda São Luiz (Baixo Teles 
Pires). 

Entre os dias 13 a 16 de maio de 1994 foi realizada uma diagnóse de campo nos 
Municípios de Matupá e Peixoto de Azevedo procurando observar as condições límnológico 
sanitárias, a ecologia e aspectos do entorno no Rio Peixoto de Azevedo e afluentes. Além das 
sedes urbanas dos municípios, os traba1hos se estenderam pelas zonas rurais através da BR- 
080 em direção à reserva indígena do Alto Xingu. 

Em Matupá e Peixoto de Azevedo assim como ocorre cm Alta Floresta há o 
predomínio da atividade garimpeira com o uso de balsas e principalmente o garimpo do tipo 
"baixão''. Toda a discussão e narrativa efetuada para Alta Floresta é válida para esta região 
observada. 

Partindo de Matupá/Peixoto de Azevedo pela BR-080 foram observados vários rios, 
ribeirões e córregos conforme se descreve no Quadro 5.40. 

As condições discriminadas no próprio quadro permitem inferir que de um modo 
geral esses corpos d'água, apesar da ação antrópica, destruindo totalmente a maior parte da 
vegetação, ainda persistem condições satístatõrías para albergar fauna e flora aquáticas. A 
BR·080 nesse trecho cruza uma série de nascentes ainda não comprometidas pelo garimpo . 

Entre os rios mais importantes nesse trecho destacam-se o Silva Amorim ou 
Peixotinho I (3) que sofre ação do garimpo; o Peixotinho (4) ainda preservado dos problemas 
decorrentes da garimpagem; o Souza Amorim ou Peixotinho II (8) cuja água esverdeada 
denuncia a presença de abundante fitoplâncton; o Rio Pium, próximo ao divisor das sub 
bacias do Teles Pires e Xingu, também de coloração esverdeada. Em muitos dos córregos 

297 



\..,, 
\,., 
~ 
\..i 

'"' ~ 

~ 
\., 

'-' ~ ..., 
"" \.,; 

"'"' 
""' ~ 

~ 

••••• 
·~ 
'-" '-' 
Íw- 

\.1 
' .... 
\i,,' 
~ 

••••• 
\i.,, 
~ 

~ 
Ili..., 
...., 
••••• 

"-" l -.,.; 

1~ 
! \i. 
l ...,, 
1~ !~ 
1 
~ 
\i.,J 
~ 
\i.i,' 
~ 

i '-" --,,, 

inspecionados, havia insetos aquáticos indicadores de águas isentas de poluição e a presença 
de peixes Asthyanax (piaba); Lebistes (guaru-guaru) e ciclídeos. 
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I BACIA AMAZÔNICA 
1.3 SUB-BACIA TELES PIRES 
I.3.2 BAlXO TELES PIRES 

Quadro 5.40 
Rio Peixoto de Azevedo - Afluentes da Margem Direita (14 a 16 de Maí« de 1994) 

Asnectos do Entorno e Observações Qualitativas dos corpos d 'água na Mf - 080. Mat 

Nota: Os números junto aos corpos d'água referem - se à sequência da observação no campo 
~--··-- não foi feita a observação 
Fonte: Anotações de viagem PNUD/ PRODEAGRO/ FEMA/SEPLAN, 1994 



- 
f) As Condições Sanitárias e Ecológicas nos Rios Peixoto de Azevedo e Afluentes 

(23 a 26/abrJ/1994 • Baixo Teles Pires) 
Com amostras coletadas em abril de 1994 pela FEMA e PRODEAGRO foram 

caracterizadas sob o ponto de vista tisico e químico as águas dos Rios Peixoto de Azevedo ( 5 
pontos de amostragem; Quadro 5.41); Braço Norte (2 pontos de amostragem, Quadro 5.42) 
e, no Batistão (Quadro 5.43), Micharia (Quadro 5.44), Baixio Ve1ho (Quadro 5.45) e o 
Braço Dois (Quadro 5.46) (1 ponto de amostragem) 

Rio Peixoto de Azevedo 
Coerentemente com as observações efetuadas por F ARID, 1992 já comentadas 

neste trabalho, pelo Quadro 5.41 verifica-se que o pH indica a acidez das águas (max 6,9 
mín 6;6). Há em todos os pontos amostrados a presença de sólidos suspensos totais e fixos 
respectivamente, de 20,64 mg/L e 17,84 mg/L em média e de sólidos suspensos voláteis 2,80 
mg/L, 

A dureza da água não indica anormalidade e os teores de nitrogênio e fósforo não 
parecem denunciar processo de eutrofização, O índice de condutividade bem como de 
demanda química de oxigênio, ainda que se considere a presença do garimpo, parece atestar 
que não é acentuada a presença de redutores que possam afetar significativamente as 
disponibilidades de oxigênio dissolvido. 

Rio Braço Norte 

Pelo Quadro 5.42, o pH indica acidez da água; a dureza tem valor inferior ao do 
Rio Peixoto de Azevedo e as concentrações de nutrientes não evidenciam processos de 
eutrofização. 

A Demanda Química de Oxigênio e a Condutividade apresentam-se em 
concentrações normais para águas dos rios da região. Os materiais. em suspensão tem 
concentrações menos acentuadas que no Peixoto de Azevedo. 

Rio Batistão 

Neste rio (Quadro 5.43) chama atenção o pH 7,0 neutro e os aumentos da 
condutividade (34,40 us/cm) e da Demanda Química de Oxigênio (13,30 mg/L) sugerindo 
haver uma maior presença de substâncias redutoras. Os teores de nitrogênio e fósforo são 
mais elevados, este último 0,110 mg/L, apresentando tendência à eutrofízação. 

Rio Micharia 
No Quadro 5.44 observa-se que tanto o nitrogênio quanto o fósforo tem 

concentrações relativamente acentuadas e os sólidos em suspensão já atingem concentrações 
mais altas do que no Peixoto de Azevedo e Bra90 Norte por exemplo. O problema, assim 
como ocorre no Rio Baixão Velho, é decorrente da ação antrópica, 
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Rio Baixão Velho 

Neste rio (Quadro '.4') merece destaque, além das concentrações de nitrogênio e 
fósforo, os altos teores de sólidos suspensos ( totais, fixos e voláteis) que atingem 
respectivamente 592,80, 527,00 e 65,00 mg/L, sendo este um forte indicador da atividade 
sntrópica, 

Rio Braço Dois 
Como se verifica pelos dados do Quadro 5.46 a situação é muito semelhante à do 

Rio Batistão quanto à condutividade e demanda química de oxigênio. Assim como no Rio 
Batistão há maiores concentrações de Nitrogênio e Fósforo que atingem O, 080 mg/L de 
nitrogênio amoniacal, e 0,020 mg/L de nitrogênio nitrato e 0,032 mg/L de fósforo total, 
sugerindo avanço do processo de eutrofízação, 

Quadro 5.41 
Rio Peixoto de Azevedo. Parâmetros Ftsíeos e Químicos - 24 a l6/abril/1994 
PARAMETROS UNIDADE PONTOS DE COLETA(~ 1 

PX-100 PX-200 PX-300 PX-400 PX-500 MEDIA 
Temoeratura da ttrnoslra ("C} 24,8 25,0 25.0 25,0 25,0 24,96 

1 Temneratura do ar 1 (ºC~ 27,0 30,0 2&,5 ! 24,.'l 1 28,0 27,60 
pH 

1 
---- 6,S) 6,S 1 6,7 6,6 6,75 1 máx:6,ll 

i 1 min6,6 
· Durem total 1 (lni?iLl z.su 11,30 ' 4,40' 490 6 70 . 6,02. 
Dureza de cálcio fmolr.\ 0.85 i 0.85 1.70 0,42 0.42 0,85 
DUN:za de maznésio ím1>1L) 1.95 ' 10.45 2.70 448' 6 28 5 i7 
1',;'ii:ro11:e11io amoniacal /mu/r.'1 0,025 G,075 0,10 O 080 0,025 0,061 
Nitroaênio nitraio foooL"l O 009 0,016 0.016 O 018 0008 0014 

i Fósforo total 1 (ms/L) O 016 O 032 0016 0032 0032 0026 
! Cloretos ! (mg[L) 2,00 2,.50 i,50 2,50 1,.50 2,00 1 !- Condutividade ___ (uslctJJ) rnJs 17,90 18,24 17,52 19,50 18.26 1 
Demanda ouimica de oxisênio (llli!l'L) 7-70 4 00 380 3 80 l 5.70 500 

._Êóiidos stispe~~rafa (mw'L) 13,20 í 7,20 23,60 23,60 1 25,60 20,64 l 
Sólidos susnensos nxos fom/',.,) 10,00 16,00 22,40 19.60 i 21,20 17tS4 
Sólidos suseensos voláteis (mwL) 3,20 1,20 1,20 4,00 4,40 2,80 

('") PX-100 - Rio Peixoto de Azevedo, ajusante do garimpo do enforcado 
PX-200 - R10 Peixoto de Azevedo, jusante do Rio Bruxão Vel:ho 
PX-300-Rio Peixoto de Azevedo,jusante do Córrego Baixão Novo (eprox, 100m) 
PX-400 - Rio Peixoto de Azevedo.jusante do Rio Braço Norte 
PX-500 - Rio Peixoto de Azevedo, a montante da confluência com o Rio Teles Pires 
FONTE: FEMA,. FRODEAGRO, 1994 

••••• 
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PAJÚMETROS UNIDADE PONTOSDECOLETA •) 
BN-10 BN-20 MEU IA 

Temperatura da amostra (ºC} 24.8 25.00 26,8 
Temeeramra do ar {ºC) 245 27.0 258 
pH ···- 6,3 6,7 máx6,7 

min63 
Dereza total (mgfl.: 1,40 2,80 2,10 
Dureza de cálcio (TllllfI l,30 0,42 0,86 
Dureza de magnésio (rng/L 0,10 2,83 1,24 
Nitrogênio amoniacal !IIlll/L 0,020 0,020 0,020 
Nitrosênio nitrato (m!!II,' 0,008 0,006 0,007 
Fósforo total (Illll/L O.OZ4 o.on 0,028 
Cloretos (me!r.) z.so 1,00 1,75 
Condutividade (us/cm 12,68 14,44 13,S6 
Demanda ooilniça de oxiaênio (m111L) 9,60 3,80 6,70 
Sólidos suspensos totais (me/Ll 7,60 6,80 7,ZO 
:Sôlidos suspenses fixos (mVLl e.oe 4,80 .,.40 
Sólidos susnensos voláteis (mwI,) 1,60 2,00 1,80 

RioB 
Quadro 5.42 

Norte. Parâmetros Físicos e Q_ 23 e 25 abril 1994 

FONfE: FEMA. PRODEAGRO, 1994 
(*) BN-10 - Rio Braço Norte, a jusante da balsa 

BN-20 - montante da confluência do Peixoto de Azevedo 

Quadro ~.43 
Rio Batistão. Parâmetros Físicos e Químicos 26/abril/1994 

PARÂMETROS I UNIDADE I PONTO DE COLETA(*)BT-10 

Tempenilura do ar 1 (ºC) 1 19,0 

Dureza total _L_~~~,ng/L) 1 9,90 
Dureza de cálcio l (mg/L) 1 2,60 
Dureza de maanésio i (mg/L) i 7,30 
Nitrogénio amoniacal 1 (mg/L) 1 0~020 
Nitrogêuio rutrato I imPIL) 1 0,006 
Fósforo total 1 (mg/L) 1 0,110 

, Condutividade 1 (us/cm) 1 34,40 
Cloretos 1 (mg/L) i 1,50 

Demanda uimicadeoxi énio ~) 1 13.30 --l 
~~idos suspi,nso~ totais m 3,2Q 
Súlidos suspensos fixos _(l!_ig/J.,' 1,60 
Sólidos suspensos voláteis 1 {nwl,) 1 1,60 

(*) BT-1 O Rio Batistão - 200 m a montante da confluência 
F01'1íE: FEMAJPRODEAGRO, 1994 
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1 :P.AlÚMi:TROS IJNIDADE :PONTO Jlli: COLJ:TA.í*\ .MT-18 
Temt>i,ratura da amostra (ºC) 25.0 
Temneratura do ar i -{ºCl :n.o 
oH .. ___ 63 
Dureza total i ""' ' 640 
Dureza ti~ cálcio ..•... 0,42 
Dureza i;!e magnésio ' rma. 5_93 

~nrogênio amoniacal IIJQ ueee 
tlífi=ÕJZênio rutrato ITillL 0,018 
F6flforo total ·m.,/1 0,096 
Cloretos m.-,/1, 2,50 
Condutividade (11,,/cm) 19,80 
Demanda ouínuca de oxigênio mlllL .5,80 
Sólidos SIISl)e!lSOS totais 'mi,/T S0,80 
Sólidos susoensos fixos m2IL 42,80 
Sólidos susnenecs voláteis rruz'L 8,00 

Quadro 5.44 
ruo Mícharía, Parâmetros Físicos e Químicos 24/abril/1994 

(*) MT-10 Rio Michana 
FONTE: FE!v1A/PRODEAGRO. 1994 

PARAI\IETROS UNIDADE PONTO DE COLETA(•) BV-10 
Temperemra da. emostra (ºC) 30,0 
Temneremra do ar (ºC) 1 30,0 
DW'ez11 total [rruJL\ 9,70 
Dureza d. çl\lcio (m.olr.\ 3,83 
Dureza de maanésio ítrutll.\ 5,87 
Nilrop.ênio amoruacal m..JL) 0,080 l 
Nitrogfnio nitrato f.;;o!f \ 0,018 
Fósforo total (n,o/i .\ 0.250 

· Cloretos m<>IT.\ 3,00 
Condutividade i11~fcml 29,20 
Demanda uuímica de exizênio , ••••••• JT \ 17.JO 
Sóhdos suseeasos totais ímwL) 592.&0 i 
Sólidos suseensos fixos (me/L\ 527.00 
Sólidos susnensos voláteis lmc.lI \ 65 00 

Quadro 5.45 
Rio Baixão Velho. Parâmetros Físicos e Químicos 24/abril/1994 

(*) BV-10 Rio Baixão Velho 
FONTE: FEM.A/PRODEAGRO, 1994 

303 



P AR.ÁMJ:.'l'R.OS 1 UNIDADE PONTO nm: COLETA.(~) BD-10 
Temneratura da amostra (ºC) 24,0 
Tenmcratura do ar (ºC 27.0 
PH .• _ •..•. 6,9 
Dureza total lme/U 5.70 
Dureza de cálcio fm"/U 2,13 
Dureza de m&l!llésio (nu,JL) 3.51 
Nitroltênio amoniacal (m~ 0,080 
N ilrogênio nitrato rmv/1 0,020 
Fósforo total (m •.• tr 0,032 
Cloretos fma l 1,00 
Condutividade <11~/cm) 30,10 
Demanda aulmica de OXIJ<êruo (m~ 11,38 
Sólidos suspensos totais (~ Z,00 
Sólidos susnensos fixos (mo,/f 1,20 
Sólidos susoensos voláteis ím21L 0,80 
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Quadro 5.46 
Parâmetros Físicos e Q--~ · 26/abril/1994 RioB D 

(*) BD· l O Rio Braço Dois, a montante da confluência com o Rio Peixoto de Azevedo (~ 1 OOm) 
FONTE: FEMAíPRODEAGRO, 1994 
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I.4. SUB-BACIA DO RIO XThTGU 

I.4.1. l\.1ÉDIO XINGU 
Nessa sub-bacia foram verificadas: 
a) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio Manito, Mun. Marcelândía da Bacia 
Amazônica, Médio Xingu, com Base em Dados Físicos e Químicos da SANEMAT 

Os dados inseridos no Quadro 5.47 foram obtidos de amostras coletadas em 1994 e 
são restritos ao pH, turbidez, cor e alcalinidade. · 

O pH é sempre ácido, a turbídez é baixa.média 6,0 UNT (máximo 7,00 Lll'-..TT); a 
cor em média de 48,0 mg/Pt/L e a alcalinidade de 77,0 mg/L CaC03 em média, parecem 
indicar satisfatório equilíbrio ecológico nesse ambiente aquático. 

Quadro 5.47 
Rio Manito. Parâmetros Físicos e Químicos. Captação de Água da SANEMA T. Mun. 

~ .. P~T:R.QS ANAUSADOS . : ; ... : .. RESlJI.;f A,DOS . .. .... 

i ,-H máx 6,2 mín 5,6 
1 turbidez (1JNT) média 6,00 (máx 7,00 min 5,30) 
1 cor (ma Pt/L) média 48,0 (máx 50,0 min 40,0) 
! _1- _1:_:.J_.J_ ,, ____ ,"( r,_r,I"\ " -·.!... ..1; ••. ,.,,., I\ ,_1._.,,_ º" {\ --.!-. -:ri {\\ ' 

FO"t-ITE: SANEMAT, 1994 

b) As Condições Sanitárias e Ecológicas nos Cursos D'Água Situados na BR-080 
(municípios de Peixoto de Azevedo e Marcclândia e Reserva Indígena do Alto Xingu). 

Entre os dias 14 e 16 de maio de 1994 foi realizada urna diagnose de campo, onde a 
BR-080 faz divisa entre os municípios de Peixoto de Azevedo e Marcelândia, procurando-se 
observar as condições limnológico-sanitárias, a ecologia e aspectos do entorno nos cursos 
d'água existentes no trajeto considerado até a Reserva Indígena do Alto Xingu às margens 
desse rio, junto à balsa. 

A maioria dos cursos d'água objeto das observações não consta dos mapas 
disponíveis da região. No total foram vistoriados preíímínarmente 1, corpos d'água incluindo 
a margem esquerda do Rio Xingu na Reserva Indígena. 

De um modo geral conforme se especifica no Quadro 5.48, a região, desde o 
Município de Marcelândia ( divisa com Peixoto de Azevedo) até quando se adentra à Reserva 
Indígena, apresenta entorno com fazendas onde o desmatamento é conspícuo e contínuo em 
todo o trecho. A madeira já foi extraída e o que resta serve de cêrca ou está sendo queimado. 

Os cursos d'água, com destaque para o Rio Alto Xingu, apresentam-se com as águas 
visualmente claras e cristalinas. A exceção é o Córrego Jarininha que está com cor 
esverdeada, mas ainda transparente. essa coloração pode ser devida a presen9a de algas 
associada a cor aparente refletida pela vegetação marginal. A água do córrego 11 provada 
apresentou-se caracteristicamente insípida. 
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Alguns corpos d'água como se deprende das observações no Quadro 5.48 
apresentam condições hidráulicas que favorecem a oxigenação como corredeiras e pequenas 
cachoeiras. 

No Rio Alto Xingu foram observados peixes, piabas e Lebi.stes (guaru-guaru) e, nos 
córregos 5, 6 e 9, além do Córrego Jarininha foram assinalados insetos aquáticos indicadores 
de águas limpas. 

Na entrada do Parque Nacional do Xingu a floresta ou mata Amazônica torna-se 
exuberante, ouve-se o trinar e piado das aves; o ruído característico provocado pelos 
macacos. Foram vistos cobras (cobra cipó, jibóia) e msetos vários, Lepidoptera, borboletas 
principalmente. Na reserva observou-se o córrego 14 e o Rio Xingu, ambos com águas 
claras. O Rio Xingu apresenta na porção central com a coloração marrom mas ainda 
suficientemente clara. De ambos bebeu-se a água que se mostrou insípida e neles 
observaram-se algas, macrófítas, boas condições para oxigenação e presença de peixes e 
insetos aquáticos. No Rio Xingo foram vistos dourado, matrinchã, além de lambaris e outros 
peixes coloridos forrageíros, 
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I. BACIA MIAZONICA 
I.4 SUB-BACIA XINGU 
l..4.l.1\11tDIO XINGU 

Quadro5.48 
Aspectos do entorno e observações qualitativas nos corpes d'âgua na BR - 080. dívtsa dos municípios de Mai·celândia e Peixoto de Azeved« e 

Parque Nacional do Xtneu - 14 a 16 de Maio de 1994. 

* - ll'lU.NSP.:OlS~CO'R ~ALGAS/--r I OUTROS 
M:tJNIC'iPmvu. _ coRPOD'ÁGUA .ASP~CTOSDOENTORN ~GF.NAçAo SECCHI(M) __!~AL MACR.OF~L_!rm:s oRGANJsM:os 

Div. Marceliindio/ Cérrego Aiaiat l), afluente Rio Faz. Bensacesao, Floresta, ·-- tola1 Cristaljna Sim/--- 
Peixoto de Azeve do M'uaiá. M.içu, margem esque1-m Desmatamento 
BR-080 
BR-080 Cómgo(2), aflum Rio Muaiá Desmatamento total Cristalina --/sim 

___ Mi ~~squerda --------- __ 

1 

--------- 
BR-080 Cómi;o(3), AltoXin,gu, afluente Fazendas,Desmatanento -- lola1 Cristalina Nàolnão Eebzstes sp. 
_ __ füoMtutiá~~~-i:rda. ------ _ __ ---- _ , 

BR-080 Córngo(4), allurott Córrego Fazendas,Desmat:amento boa total Cristalina Não/--- 

- BR-080 ------ ! ~x$:1f~:~~::;r;i~rina F":~daB,Des:1~to boa _ tot:al _ ~~-truina Nãol-=r=·--· Insetos aquáticos 

BR-080 T Cóingo(6), afluente Rio Jal'ína Fazendas.Desmaianento boa tot:al Cristalina Não/--- ·-· lruietos aqrniticos 
mar~ita______ ----------- ------ -- ------ ---- - 

BR-080 Cómgo(7). afluente Rio Jarina Fazendas.Desmaranento boa total Cristalina NooJ ••• 
,_____ ~~ndíreita ------ ----- ,_ -------, 
BR-080 Córrego (8), afluentt Rio Jarin.a Fazend&Ji, Desmatanento boa lota! Cristalina Nlioi--- 

BR--080 ------ ~rr~;~~i:imottRiÕJarina • FazendaB,Desmaiemenio boa lola1-- Cristalina -- Nii.o/-·-----f-· 1 Coteoptera ginmdae ' 
----------- merS!!Udireíta ------- __ __ _ _ 
BR·080 Cotn!!,OLlO),afüu:meRío.larina Fazendas.Desmareneato boa tot:al Cristalina Nttolnão Sim 

mar rn direita 
BR-080·------- CómgoLll),afluenteRio.Jari11a Fazendas~ --boã-- tô~ Cristali~ Não/não -- Sim --------- 
----- marg~mdireita ------ Faz. Tarinã, Floresta ----- ------ ---------------- 
BR-0$0 C~go(lZ), aflat•nte Rio Jarina Floresta, entrada parao boa tot:al Cristalina Nâoinão 

--------- matg!mdíreíu. !_~eNaçioual do Xi.J.1 ------ ----- r:=------i:·--------· 
BR-080 ------ ;!:;:~m:~), afluente Rio Floresta ~- tola1 ~svcrdeaa_:,_ SU~i:__ ~---Linsetos aquátims ---, 

BR-080 Córrego Ll4 ), aflaent.:- Rio Xingu, Parque Florestal boa total Clara SUn!sírn 
~~~·~. mar~nesquerda ----------- __ _ __ 

BR .O 80 1 Rio Xingu (15) Parque Florestal boa parcial Marrom SUnlsim =r Sim Eª aquat:icos 
clara 

Nota: Os números junto aos corpos d'água refurem - se à sequência da observação no campo --- -· 
---·-- não foi feita a observação 
Fonte: Anotações de víagemPNUD/ PRODEAGRO/ FEMA.iSEPLAN, 1994 
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e) As Condições Ecológico-Sanitárias dos Cursos D'Água Situados na BR-080, 
Município São José do Xingu e Alto Boa Vista. 

Entre os dias 16 e 17 de maio de 1994 foi realizada uma diagnose de campo nos 
município de São José do Xingu até Alto Boa Vista procurando-se observar as condições do 
entorno nos cursos d'ãgua existentes no trajeto da BR-080 que, nesse trecho, acompanha o 
divisor de águas do Rio Xinga e Rio Liberdade ( ou Comandante F ontoura ), seu afluente da 
margem direita. 

Foram diagnosticados prelímínarmente 16 cursos d'água, Conforme dados inseridos 
no Quadro 5.49, a maioria apresentava água de cor dara havendo apenas seis com a cor 
esverdeada onde se evidenciou a presença de massa algácea e, um único tinha a cor da água 
escura, Córrego 29. 

No Córrego 16. observou-se peixes, o que também ocorreu nos córregos 23 e 31. 
A região é caracterizada pela presença de floresta intercalada com pastagens, onde 

não há o cuidado na preservação das cabeceiras, a maioria delas pouco protegida: o que já 
está interferindo no teor de sólidos dessa área . 
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I. BACIA AM:AZONICA 
I. 4 SUB-BACIA XINGU 
1.4.21\fl!:DIOXINGU 

Quadro 5.49 
Aspedos do entorno e observações quahtatívas dos corpos d'água na BR - 080, margem direita do Rio Xlngu, municípies 

·;_NlJNlctPpVJÁ: ~.PORPOD'ÁG'\JA:.-:-.- . :-1 ~::::;::"·~~;t~~t\~~ . ~=' +-·:P-EDIBS- .. ~--- 
S, José do Xingu Córregti (16), aflue1* Córrego kü~ i Flos-esta boa Tolal Clara -··/·- Sim 
BR-080 Fria 
BR-080 ·- Cõrrego (17). afluente Cóm,go .lígüt 

Fria 
~R-080 -.::-f Córregcill_'a), afluente C6rre.f~~ivara 
BR-080 Córrego (19). afluente Rio Liberdade, 
- ~~~roa _ 
Div, S. J. <lo Xingu/ Rio Prcte (20), afluente Rio Liberdade 
Alto Boa Vista 
BR-080 
ÃJto BÕ._a_V_ist_a __ .,../c_Cón-ego (Zl} 
BR-080 L 
BR-080 -- Cómgi, (Z2), at]uente Rio Liberdade. Floresta, cabeceira pouco protegida . 
3m_!!'g~91!.erda 

·--- --------- 
BR-080 Córrego (23), atluente Rio Liberdade. Floresta. cabeceira pouco protegida 
___ mari;:.ym er.~er<ia -----·=----l-~-- 
BR-080 Córrego Santaluzia(24), afluente Rio Floresta. coheceira pouco protegida 

_ I.ib1:rdrule.111~emes~rd~--- . ,-----~--1------1--- ·- ----- 
Córrego (25}. afluente Rio Lilrerd~. Floresta, cabeceira pollCO protegida 1 - 1 Parcial ------rEsver<lea,da 

----~m3TUJ:1 esqu~rda ----·- 
BR-080 Córrego (26). afluente Rio Xingµ, 

B R-080 ~=~ ~;~~: ~luente Rio Libe rdnde, 
~~erd_a _ 
Córrego (:!8). afluente Rio Liberdade, 

,_BR-080 - - ~ón~:l (~~~~:uente Rio Liberdadeª, Floce&ta,_c_ab_eceira--p-ou_co_pr_o_tegida 
------ mtr:l.,"ffll tsquerda ----------· ,---- 

BR-080 Córrego do Pântano (3 Ol, aíluente Rio Floresta, e aheceíra. pouco protegida, 
_______ Xi;i;~mar~mdireita ~~ia.Joata ------r--~----·- sn-oso Córrego (31), afluente Rio Liberdade. Floresta, cahec~in ~ouco protegida, boa Total I Clara 1 

-------- mar.·<>~~rda________ __!!!~erto d~lo n.ef'trad11 _ _ . ·---· 
N 01a: Os números junto aos corpos d'água referem - se à sequência da observação no campo 
... não foi feita a observação 
Fonte: Anotações de viagem PNUD/ PRODEAGRO/ FEMA/SEPLAN, 199..:f 

Floresta, cabeceira pouco prote~~ 
Floresta, cabeceira pouco protegida 

·----~Tõiãr--rcrãn 
Totnl T' Clara. 

Floresta, cabeceira pouco protegida Total 

Clara. 

BR-080 

FI01"1!'stE1. cabe ceira pouco protegida 

Pon:ial ~ 1 Esv«deada 

Flori:stEa. cabe e-eira pouco protegida 

-- Total I Clara 

···/- 

-:::r:::----- 
-=r=---t-------1----·- 

-··/-- 

-~~ •.. l .. - --t--------- 

sim ,--- Não 

--.-,----+- -t--------- Sun.•-- 

- ~~im/-... ~--- 

-----1------ 
------- Sim/-- 

... / .. - 
---/sim 
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II. BACIA ARAGUAIA/TOCANTINA 

II. 1 SUB-BACIA DO RlO ARAGUAIA 
II.LI ALTO RIO .P-.R.AGUAIA 

Nessa sub-bacia foram verificadas: 
a) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Ribeirão Claro e Córrego Gordura. 
O Ribeirão Claro afluente do Rio Araguaia, e o Córrego Gordura que serviu ao 

abastecimento da cidade de Alto Araguaia, são cursos d'água que foram analisados em 1988, 
quando de estudos para o projeto da UHE Couto de Magalhães, sendo esses os dados 
utilizados nesta breve caracterização. Como se deprende da análise dos Quadros 5.50 e 5.51, 
tanto o Ribeirão Claro quanto o Córrego Gordura apresentam pH ácido min, 4,9 no Córrego 
Gordura e máx. 6,9 no Ribeirão Claro; ambos tem muito satisfatórias disponibilidades de 
oxigênio 7~9 a 8, 7 mg/L; baixas condutividade elétrica, cor e turbidez. 

As concentrações de elementos minerais nutrientes estão em gerai compatíveis às 
características litológicas e pedológicas da área de drenagem. Porém, é preciso enfatizar que 
as concentrações de sulfatos, silicatos aparecem em concentrações que refletem também o 
uso no solo agrícola onde se aplicam insumos em grande quantidade; sulfatos 7,5 mg/L no 
Ribeirão Claro e silicatos. 9,3 e 11.4 mg/L respectivamente no Córrego Gordura e Ribeirão 
Claro. 

No Córrego Gordura há a presença de coliformes totais em teor abaixo dos limites 
máximos permissíveis pelo CONAfv1A para águas destinadas ao abastecimento público. 
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Quadro 5.50 
Ribeirão Claro. Parâmetros Físicos e Químicos (Dados Médios set/dez, 1988) - P01'1TO 

CL-1"' 

2510 
Temperatura da Azua'C 23.0 

lpH 
f () • A • D" 1 "d ( /L) 
1 
~xigeruo isso :v1 omgi 

roáx 6,3 rnin 5,8 

1 Condutividade Elétrica (us/cm) 
817 
829 

1 Cor (mg PtlL) 50 
20 
1,2 

<OJ06 

Çloreto (m_g/L) 1 1,0 1 

Sulfato (mgtL) 1 7,5 
1 Silicato (mg/L Si02) 1 11,4 

Sólidos Totais Suspensos (mg/L) 1 13 
FO:N"'TE: * Ponto Cl-1 A montante da desembocadura no Rio Araguaia 
Projeto Básico OHE Couto Magalhães, 1989 
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Quadro 5.51 
Córrego Gordura. Parâmetros Físicos e Químicos (Dados Médios set/dez, 1988)-PONTO 

G0-1* 

27,5 
Temperatura da AguaºC 24.0 
~H máx s26 mm 4.9 
Oxigênio Dissolvido (m 7.5 
Condutividade Elétrica (us/cm 

312 
1 
) •.... 
\ 

415 
16 

0282 
º~7 

< 0!106 
0,1 
0.5 
0,11 
0_)5 
<2 
9,3 
0_,_05 
OJ3 

3.1 
20,5 
11 
220 



b) As Condições Sanitárias e Ecológicas do Rio Araguaia no Trecho da Usina 
Hidrelétrica Barra do Peixe a Barra do Garças 

O conhecimento das condições sanitárias e ecológicas no rio Araguaia no trecho da 
construção da barragem até Barra do Garças está baseado em dados levantados para o estudo 
de qualidade da água no Relatório de Impacto Ambiental UHE Barra do Peixe, 1989. 

Utilizando dados médios de onze coletas obtidos em três pontos de amostragem 
(Município de Alto Araguaia, Ponte Branca e Torixoréu) Quadro 5.52, é possível dizer que o 
pfí tanto na época das chuvas quanto na estiagem permanece oscilando próximo da 
neutralidade 7,07 máx e 6,43 mín, Os valores de condutividade indicam a presença de sais 
minerais como de fato se pode observar pelas concentrações de fósforo total (max, de 30 µ 
g/L) nitrogênio total máx. 1,50 mg/L e mín, de 1,03 mg/L além de nitrogênio amoniacal máx. 
574 µg/L denotando poluição recente. Com alcalinidade máx. 13,67 e teores de alumínio de 
até 630 µgíL, percebe-se que os sólidos totais chegam a atingir 232, 50 mg/L no período 
chuvoso refletindo o uso agrícola e a erosão do solo na região. 

Há porém quase a supersaturação de oxigênio dissolvido máx. 8,32 mg/L e mín, 
7,01 mg/L, As DQO e DBO baixas (Quadro 5.52) assim como os NN1P de coliformes totais 
e focais ( que estão coerentes entre si), tudo indicando muito boas condições físico-químicas e 
bacteriológicas. 

Esporadicamente ocorre o registro de traços do pesticida Trifluralina que a 
bibliografia assinala como tóxico, por exemplo aos vermes às planarias. 

A região apresenta cerrados que sofreram a ação antrópica, havendo florestas de 
galeria. 

Vários dos afluentes secundários apresentam macrófitas colonizando corredeiras e o 
levantamento da ictiofauna registrou na primeira campanha 13 famílias e 39 espécies; na 2·1, 
15 famílias e 54 espécies; na 3R, 16 famílias e 61 espécies e na 4ª, 15 fanúlias e 59 espécies. 

Quanto ã saúde pública, a região apresenta anofelínos, culícíneos, f!ebotomineos e 
triatomineos, havendo Ieishmaniose (principal doença na região); malária, febre amarela, 
moléstia de chagas e enteroparasitoscs, esta última principalmente cm Torixoréu, 
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Quadro 5.52 
Rio Araguaia ~_:parâmetros Físicos-Quimicos 

PONTOS l)F. COLETA. j ALTO ARA.GUAIA. j PONTE BIU.NCA. TORIXOR.EU 
P ARAMETROS .FÍSICO-QUÍMICOS 1 

------ -- 

1 ESTIAGEM ESTUGEM l IDadog Mêdloa 11 eeletas) CHUVA ESTIAGE:'1 CHUVA CHUVA 
PH" {dado máximo) 7.07 6.45 i 6,93 i 6.80 6.91 6.43 
Condutívld!!de (u.~/cm" i) 19 1 g 25 1 16 21 13 1 
Alcalinidade (mw'L) 10,14 4,43 1 13,67 j 7,65 10,91 8,8.5 
Alumlnio (ug/L) 443 124 630 1 76 440 94 
OD(mwL) 7,57 8,32 7,01 1 8,00 7,14 7,72 

j DOO (mAIL) 2,84 1,06 6,08 1 2,00 4,74 1,75 
J DBO (mivL) 2,10 0,82 1,42 j 0,66 1,71 1 0,61 
P total Ínll/1.) 28 22 i 27 1 24 30 16 

i Amônia Ílll!ÍLJ i 379 275 401 Í 320 574 273 
N. total (m21Ll i.oa 1 03 i 1,20 1 1,SO 1.50 1.40 
Sólidos Totais (mg/L) 109,4 46 253 1 49 232,50 41,00 

OBS: 1) Chuva (novembro-abril) NMP Coii Total 460/100 ml 
2_> Estiagem (maio-setembro) NMP Coli Feoal 40/100 ml 
3) Presença de traços do pesticida Trifluralína 

FONTE: Dados Compilados do Relatório (Qualidade da Água) Usina Hidroelétrica Barra do Peixe, 1989 

•..... 

e) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio Araguaia com dados do Projeto 
Básico da UHE Couto de Magalhães, 1989 e da SANEMAT~ 1994 junto à 
captação de águas para a cidade de Toríxoréu. 

Analisando os dados que estão inseridos nos Quadros ~.!B e ~.S4 verifica-se que o 
pH nos vários pontos amostrados sempre esteve ácido (mín 5,2 a jusante da cidade de Alto 
Araguaia ç; máx 6,9 na cidade de Toríxoréu), 

O oxigênio dissolvido chega à supersaturação e nunca foi inferior a 7,5 mg/L, A cor 
o turbidez em geral não são acentuadas, não constituindo impecilhos ao desenvolvimento do 
fitoplâncton. Contudo, os dados da SANEMAT na captação para Torixoréu indicaram em 
1994 a turbídez média de 122, O UNT e máxima 260, O Uh1T. 

PJ.á reduzida quantidade de carbono orgânico dissolvido talvez devido as corredeiras 
e cachoeiras existentes no trecho em estudo. Porém os índices de colimetria indicaram 
números mais prováveis acima dos limites preconizados pela legislação, panícularmente à 
jusante dás cidades de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia, devido aos lançamentos de 
efluentes domésticos "ín natura". 

A cidade de Torixoréu é a que apresenta maior problema de ordem sanitária da sub 
bacia pois, segundo dados da sócio-economia (ítem 4 ), hospitais lançam despejos sem 
tratamento a montante da captação. O problema é mais relevante quando se leva em conta 
que o processo de cloração das águas não é eficiente na presença de turbidez elevada, o que 
pode estar relacionado aos casos de endoparasitoses na região. 

Os valores de sólidos em suspensão, se bem que relativamente baixos, estão 
associados aos processos de erosão às margens nas cabeceiras do rio. 

Considerando os dados médios (períodos de estiagem e de chuvas) os valores de 
condutividade elétrica são baixos. 

Os elementos nutrientes, principalmente o nitrogénio e o fósforo, importantes em 
procçssos de eutrofízação, aparecem em concentrações bastante compatíveis às 
características litológicas e pedológicas da área de drenagem, 
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Quadro 5.53 
Rio Araguaia. Parâmetros Físicos, Químicos e Bacteriológicos (Dados Médios 

SET/DEZ/1988) - 
PARAi\ffiTROS.'A.NAUSADOs:····· ! ::··· .. : AR:.:1(*·)·: ·AR-2(~)-· :AR)3(~) ::.&~)4(*) 

1 Temperatura do Ar ºC 22,0 24,0 26,5 I 30,0 
Temperatura da AguaºC 24,0 23,8 24,0 24,5 
Transparência (Disco Secchi m) --- --- 0,32 0,50 
pH mãx 5,8 máx 5,8 máx 5,8 1 mãx 6,5 

mín 4,9 mín 5,2 mín 5,7 1 mín 5,4 
Oxigênio Dissolvido (mg/L) 8;3 13,0 7 5 1 7,5 l 

Condutividade Elétrica (us/cm) 4,6 4,5 7,5 8,1 
Cor (mg Pt!L) 35 40 65 55 
Turbidez (UNT) 21 19 i 28 23 

. Cálcio (mg/L) j 0,30 0,30 1 0,901 1~0 1 

Maznésio ( mz/l.) <0,106 < 0,106 < 0,106 < 0,106 
Sódio ( mg/L) f 0,1 0,2 --- --- ! 
Potássio (mz/L) 0.2 1.5 0,5 0,4 
FerroíTota1 (mg/L) 0,94 0,85 1.59 1,29 
Cloreto (mwL,) 1,0 0,75 1,0 1,0 
Sulfato (mw'L) 1,0 <2 <2 <2 
Silicato (mg/L Si02) 12,21 12,1 12,8 12,6 
Nitrato (mg/LN 1 0,07 i 0,06 I 0,06 0.06 

Nitrogênio ~Kieldahl (mg/LN) 0,08 < 0,05 0,30 --- 
Fósforo total (mg/í.P) 0,023 0,017 0,005. < 0,003 
Carbono Oraânico Dissolvido (rnwLC) <10 < 1,0 2,8 21 
Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) 44 64 ! 103 I 72 
Sólidos Totais Sus_Qensos {rng/L) 15 12 12 1-3 
Coliformes Totais (.NMP/100 ml) 940 9200 --- -·- 

(*) AR-1 Montante da Cidade de Santa Rita do Araguaia (Profundidade - ) - Goiás 
.A.R-2 Jusante da Cidade de Alto Araguaia (Prof 1,30 m) 
AR .. -3 Junto à Ponte Estrada Municipal abeixo do Rio Taboca (Prof. 0.32m) - Município de Guiratinga 
AR-4 À Jusante do Ponto .AR-3 

FONTE: Projeto Básico UHE, Couto de Magalhães, 1989 

Quadro 5.54 
Rio Araguaia. Parâmetros Físicos e Químicos. Captação de Água da SANEMAT. Mun. 

-· , 

.PARA.METROS ANAUSADOS- .... · ...... .: :RESULTADOS .. 
. . . . . . . . . . 
' .. . . . . . .. 

pH máx 6,9 mín 6,3 
Turbidez (UNT) média 122,0 (mãx 260,0 mín 45,0) 

FONTE: S.A.i"\JEMAT, 1994 
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d) As Condições Sanitárias e Ecológicas nos Cursos D'Água Situados na BR-070 

Entre os dias 16 e 1 7 de maio de 1994 foi realizada uma diagnóse de campo dos 
cursos d'água e do entomo no trecho da rodovia assinalada . 

Os principais corpos d'água nesse trajeto são os rios das Garças e Araguaia, sendo 
que a vegetação predominante na região é o cerrado. Conforme assinalado no Quadro 5. 55 
muito da. vegetação nativa já foi removida para dar lugar as pastagens. Na praia existente no 
Rio Araguaia na Cidade de Barra do Garças a água está com a cor cinza devido a influência 
dos despejos de um frigorífico às suas margens, No Rio das Garças a água está turva devido 
a influência do garimpo. 
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H. BACIA ARAGUAlA/l'OCANTINA 

Il.1. SUB-BACIA ARAGUAIA 
11.1.1. ALTO RIO ARAGUAIA 

Quadro 5.55 
Rio Araguaia, das Garças e afluentes-16 e 17 de Maio de 1994 

Aspectos do entorno e obsen-~!es qualitativas nos eorpos d'áJ?:ua na BR-070 
~I ---,Muni~~~?~io~~/~~~C-orp-o-~-água~~~~.~~~ 

BR-070 Cómsc Voadeíro (3}, afluente ltio 
aia. margem lireita 

Cemido,p 

Aspectos do Oxigen.aç~ Traasp. Disco Cor Algas{ 
Outros orgaaisnos Entorno Leito Secchi (m) Visual Macroí Peíx:e1 

-- ma do Garças, Cerrado. .... ._, Sen transp. Turva, mrito . .. / ... - -- pimpo, eseure, --~----- r---.-- ------ ma do Garç98, Praia, boa/-- Parcial Cinza ·--/sim Sim Insetos aquáticos ,. 
stagens. ..• Parcial Clara ... / ... -- . .. 

---· stagens. ..• Parcial Clara ·-·/-- -- . .. 
stag~Dll, lllnla cilier maia -- >------·- ... T«al C.ríslálina ... / ... -- 
tl!tageus, mala ciliis-· maia --~· Totw Cristâliaa .... / ... - ... 
l. 

tagens, ---/.Leito rochoso T~al Cristalina- ,_ .... / ... -- --- 
tage~, Cidade de ---/Leito rocheso Tdal Crislaliia. ---/-- -- -- reiro 

Barra do Ga-ças 1 ~ das C'..a:ças (i), afluente Rio 
~R • ~?Q_____ aia, margem dreíta 
BR· 070 Rio Al'llg1iaia(2) 

Cidade Bana 
p_asta,gem. 
Cidade Ban 
frigorífico 

BR· 070 

BR-070 

Rio semncme (4), afluente Río 
a,eJJ~ lllal'ge111 cireila 

Carado,p 

Rio da Buteía ( :5), aiineote Rio 
-----~--- . ~em mreila 
BR • 070 Rio eemncme (6), afluente Rio 

__ Ar~ llllll'gem clreita 
BR • 070 Cérrego do Zico (7). afluente Rio 
------- Ar aia. margem~~ __ 
General Carneiro Rio Barreiro (8), afue.11te Rio das I Cen:aio, p 
BR • 070 Ar aia., 111argem dreita __ General e 

Nota· Os números junto aos corpos dágua reforem - se à sequência da observação no campo 
-·----- não foi feita a observação 
Fonte: Anotações de viagem PNUD/ PRODEAGRO/ FEMAISEPLAN, 1994 

Cerrado,p 
reservada. 

Cen:·ado,p 
reservai 

Cerrado,p 
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I!.2 SUB-BACIA DO RIO DAS MORTES 

II.2.1 ALTO RIO DAS MORTES 

Os seguintes cursos d'água tiveram suas águas examinadas: 
a) As Condições Sanitárias e Ecológicas do Fio das Mortes em P1imavera do Leste. 
As condições sanitárias e ecológicas do Rio das Mortes, que tem sua cabeceira na 

Serra de São Lourenço/São Jerônimo, foram observadas no trecho do Município de 
Primavera do Leste local destinado à construção da PCH - Primavera (Pequena Central 
Hidroelétrica). Os dados para esta análise foram compilados do Diagnóstico e Plano de 
Controle Ambiental da Geológica Assessoria e representação Ltda 1992 e de sucintas 
observações a 16 e 17 de maio de 1994. 

O leito do rio no trecho considerado é encaixado, apresentando corredeiras com 
muito pequeno transporte de sedimentos em suspensão. 

A vegetação predominante originalmente era o cerrado, savanas e matas de galeria 
e, atualmente, o solo é predominantemente ocupado pela agricultura da soja e pela pecuária, 
persistindo apenas a mata de galeria. 

Os dados inseridos no Quadro 5. 56 indicam uma carga de material em suspensão de 
1,40 a 2,00 ppm, levando a uma turbídez de 1,96 a 2,1, UNT. Estes são valores 
insignificantes que não expressam o grau degradação do solo na bacia, principalmente a 
montante da localização dos pontos de amostragem. Ao que parece há pontos do rio nos 
quais os sólidos estão sendo sedimentados. Mesmo à jusante quando da inspeção de campo, 
a observação do rio na BR-158 foi possível observar, embora houvesse transparência que, no 
Município de Nova Xavantína, havia cerrado desmatado, pastagens e carreamento de 
matérias do solo para o rio. 

O pH permaneceu próximo ao neutro (6,40-7,10), mesmo sendo a estação chuvosa, 
talvez influenciado pelo calcáreo utilizado na agricultura. A alcalinidade e dureza seguem o 
"modelo'tde outros rios do Estado onde os baixos índices ao bicarbonato são uma constante. 

A condutividade baixa (máx. 8,80) µs/cm está associada aos baixos teores de sais 
minerais sulfatos: nitrogênio, fosfatos e ferro total (Quadro 5.56). Na verdade, sendo áreas 
agrícolas era de se esperar um maior teor de sais mas, sendo solos das chapadas, há uma 
maior retenção dos produtos aplicados no solo. 

O oxigênio dissolvido (7,00 e 7,20 mg!L) e as baixas DQO (9,56 mg/L) e DBO 
(1,00 mg/L) estão compatíveis com a sobrevivência da fauna aquática, principalmente peixes. 

A cor, turbidez e transparência tiveram. respectivamente, as duas primeiras valores 
muito baixos: e a última total, abrangendo toda a coluna d'água, 

Os sólidos totais apresentam valores baixos ( máx. 11, 20 mg/L) enquanto que os 
sólidos dissolvidos revelam teores mais altos (máx, 8,80 mg/L) do que os sólidos suspensos 
(máx, 2:0 mg/L), talvez devido a turbulência que provoca sua dissolução. 

Quanto aos coliformes fecais, os baixos índices 77 e 4 i 1'11VIPicoli encontrados são 
provavelmente provenientes de animais silvestres, bovinos e aves. De qualquer modo, os 
dados bacteriológicos não condizem com os valores de DBO pois, por exemplo, uma bactéria 
do gênero Aerobacter exigiria muito mais matéria orgânica para sua sobrevivência. 

1 ~ 
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Dadas as satisfatórias condições sanitário-ecológicas, o rio alberga fauna íctica 
característica, Foram observados vários peixes durante o trabalho citado conforme Quadro 
5.57. 

320 



1 P ARÁN.IBTRO (média 5 coletas - Estação Chuvosa-Novembro) . : .·. PONTO'DE'COLETA · · . 
. .. .·.· .rr E2" -· ... . .... .... .. .. . . 

Aspecto límpido 1 límpido ! 
Cor ms Pt/L 2,50 2,50 
Sabor Insipida 1 Insípida 
Odor Inodora Inodora 

1 pH *(valor máximo e mínimo) 1 7)0-6,80 7,00-6,40 I ~ 
Turbidez - UNT 1,96 2,22 
Transparência-Disco Secchi (m) total total J 
Temperatura do Ar ºC 24,2 26,7 
T emneratura da Azua ºC 26,0 26,5 

. Alcalinidade ao Bicarbonato m21L 6,00 5,20 
Alcalinidade ao Carbonato ms/L 0,00 0,00 
Alcalinidade ao Hidróxido mg/L 0,00 0.00 

I Dureza Total mg/L 0,09 0,00 -- 
· Condutividade us/ cm 7,60 8,80 
Sulfatos mg/L 1,60 1,70 

· Ferro Total ms/L 0,13 0,13 
Nitrogênio Total mg(L 0,11 0,10 
N. Nitrito mg/l, 0,00 0,00 
Fósforo P-Total mg/L 0,08 0,08 
Sólidos Totais mz/L 10,00 11,20 

1 Sólidos Susnensos rng/L 1,40 2 00 1 ' SólidosDissolvidos:mg/L 8,80 8,80 
Sólidos Sedimentáveis ml/L 0,00 0,00 
ODmglL 7,00 7,20 

I DQOmg/L 9,33 9,56 
DBOmwL < 1.00 LOO 
Coli Total (NMPílOO mi) 5.062,00 2.288,00 

, Coli Fecal íl\111P/100 ml) 77,00 47,00 

Rio da Mortes - p- - "' 
Quadro 5.56 

Físícos-O Mícrobíolé -' 

E 1 = Montante da Barragem CEMAT 
E 2 = Jusante da Barragem (Montante da Ponte da Estrada Municipal p/ BR 070) 
FONTE: Dados Compilados do Diagnóstico de Controle Ambiental PCH Primavera - Vol. 1, 1992 

321 



~ 

••••• 

'-" 
~ 

~ 
\.' 
i...,.. 
~ 

~ 

~ 

~ 

'-" 
'-" ~ 

-... 
'-" 
~ 
,.... 
li., 

~ 

~ 

'-" ,.,. 
~ 

~ 

"-' 
~ 
.._.. 
..., ._, 
~ 
li.,, 

'-,.. 
'-,.., 

'-" ..., 
'-" "-' 
~ 
~ 
~ 

'-" ._. 
~ 
i...., 

'-' 

Quadro 5.57 

·GENEROIESPtCIE . · .=:·. J~QMEVULGAR. · .. '' .. i ..... 
.. 

Astvanax sn lambari 
Boulengerella bicuda, avoedeira 
Brvcon sn matrinchã i 

Carapus fasciatus tuvira ! 
Characinus amazonícus avoadeira 
Cichla temensis tucunaré 
Colossoma mitrei pacu 
Electrophorus electricus poraquê 
Hoplias malabaricus traira 
Hypostomus sp cascudo 

j Le:e01inus sp piau 
Leporinus sp aracu (piau) i 
Loricaria sn 1 cascudo i 
Pimelodus sp bazre : 
Potamorrhaphis sp peixe-agulha 1 

l 
Serrasalmus sn piranha 

PONTE: dados compilados do Diagnóstico de Controle Ambiental PCH Primavera Vol. 1, 1992 

b) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio das Mortes junto à Captação da 
SANEivíAT para a Cidade de Nova Xavantina. 

O Rio das Mortes em ponto que serve ao abastecimento público da cidade de Nova 
Xavantina foi amostrado pela SANEMAT em janeiro e junho de 1994 conforme dados 
inseridos no Quadro 5.58 que embasaram esta sucinta caracterização tisico-química e 
bacteriológica das águas . 

O pH é ácido e a turbidez e cor segundo os índices registrados não devem trazer 
maiores complicações à sobrevivência do fitoplâncton. Alcalinidade e dureza estão de acordo 
com a média para as águas da região, e as concentrações de sais minerais não refletem 
processos de eutrofização. 

Os índices de colíformes são baixos não impedindo que as águas ao invés de 
tratamento possam sofrer apenas uma simples desinfecção com o uso do cloro como 
bactericida. 
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Quadro 5.58 
Rio das Mortes. Parâmetros Físicos e Químicos, Bacteriológicos - Captação de Água da 

SANEMAT. Mun Nova Xavantina ian/94 e 13/iunho/94 
~ PARÂMETROS.ANALISADOS. ·!RESULTADOS-~-:-. · · · · 

! Não Ob] 
Não O~ietável 

j 
1 10,0 * (max 46,0 min 25.0 

6,30 (máx 6,30 min 6,30 
1 Alcalinidade (OH-·) (mg/L CaC03) 

[ Alcalinidade Co3-- (mg/L CaC03) 1 0,0 

3.0 ! Alcalinidade HC03··- (mg/L CaC03) 
t 16,0 l Dureza Total (1ng/L CaC03) 12,0 

1 Dureza Permanente (mg/L CaC03) 0,0 
Dureza Temporária (mg/L CaC03) 2,0 
Nitrogênio Amorúacal (mg/L N) 0,0 
Nitrogênio Nitrito (mg/L N) 0,0 
Fosfato (mg/L Po4) 0,0 
Ferro (mz/l, Fe) 0,72 
Cálcio (mg/L Ca) 0,0 1 
Cloreto (mg/L Cl) 3 12 
Fluoreto ( mg/L F) --- 1 

[ Oxigênio Consumido (mg'L 02) J 2,,0 
500 
33 

(*) Dado médio - FONTE: SANEMAT, 1994 

e) As Condições Sanitárias e Ecológicas no Rio Cachoeirinho e Represa com base 
em dados da SANEi.\t.lA T 

O Rio Cachoeirinho e represa que servem ao abastecimento da cidade de 
Campinápolis foram amostrados pela SANEMA T em 1992 e 1994 servindo esses dados à 
sucinta interpretação da qualidade físico-química e bacteriológica das águas. 

Como se observa no Quadro 5.59 o pH é ácido mas no rio chegou a atingir a 
neutralidade (7:0). A cor e turbidez não trazem implicações ao desenvolvimento da fauna e 
flora. Alcalinidade e dureza são compatíveis com os ecossistemas aquáticos da região e os 
teores de nutrientes bastante baixos não indicam processos de eutrofização. 

Na represa, a concentração de oxigênio consumido de apenas 2,5 mg/L pode estar 
indicando decomposição vegetal das plantas que foram submersas, cujo processo tende a 
estabilizar-se. 

Não há a p1·esença de bactérias coliformes o que favorece a utilização dessa água 
para abastecimento público. 
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Quadro 5.59 
Rio Cachoeírínho e Represa. Parâmetros Físicos e Químicos, Bacteriológicos - Captação de 

_Át?Ull da SANEM.A. T. Mun Campinápolis (1/6/1992 e jan/1994) =- - - .. ·, ... 
1 . PARAtv-fETROS .ANALIS.ADOS . JIBPRESA . _i ... aio. 

Sabor l Não Objetável i --- ! 
Odor Não Objetável s-- 1 

1 Turbidez (UNT) 1,1 j média 2,9 (max 5,6 min 1,9) 
Cor (mz Pt/L 1 7 .e; 1 média 57,0 (max 70,0 mín 30,0) ••••• J 

pH 1 6,3 i máx 7,0 mín 6,2 1 
"1 r . ' ' 'OH-·' ' "' ""' CO " 0,0 1 

1 i .t-uCa imoaoe t_ J t_mg;L L-a '3J 
0,0 ! 

1 
1 " , .. ' - HCO ' 'L e ~o ) 1 .., o 1 Alcshmdade · 3--- (mg/ ac. 3 l .. , 
1 C02 livre (graf) mg/L C02) 15,0 
1 Dureza Total (mg'L CaC03) 6,0 
~z.a Permanente (mg/L CaC03) ! 4, O 1 
,1 Dureza Temporária (mg/L CaC03) 1 2,0 ! 

1 1 Nitrogêajo Amoniacal (mglL N) L-Qi025 
Nitrogênio Nitrito (mID'L N) 0;012 l 

! Fosfato (mg/L Po4) 0,0 
1 Ferro (1TIQ./L Fe) 0,23 
1 Cálcio (mgjL Ca) 0,0 
1 Cloreto (mglL cn 3,0 
1 Oxigênio Consumido (mg/L Oz) 2,6 l 
l N1v1P Coli Total (NMP coli/100 ml) zero 
1 NMP Coli Fecal (NMP coli/100 ml) 1 zero 1 
FONTE: SANE:MAT, 1992, 1994 

d) As Condições Sanitárias e Ecoló~cas em Cursos D'Água Situados na BR-158 e 
BR-070 Trecho dos Municípios Agua Boa-Poxoréo-Mf 

Entre os dias 16 e 17 de maio de 1994, foi realizada uma diagnose de campo 
verificando os corpos d'água junto as rodovias BR-158 e BR-070 na sub-bacia do Alto Rio 
das Mortes. 

As observações qualitativas preliminares indicaram que em oito cursos d'água que 
aparecem discriminados no Quadro 5.60, as águas apresentam-se claras como no Rio das 
Mortes, Sangradouro e outros, O Rio Areão (1) que delimita a reserva AI - Areões apresenta 
alta rurbídez devido ao garimpo em atividade nas cabeceiras dos seus contríbuíntes no 
Município de Nova Xavantina. Em todo o trajeto a vegetação de cerrado está degradada, só 
persistindo na reserva indígena, no Município de Agua Boa. 

Na maioria dos outros sítios observados há intensa atividade pecuária. 
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II. BACIA ARAGUAIAITOCANT L'!\TA 
11.2. SUB-R4.CIA RIO DAS J\.10RTES 

j 112.1. ALTO RIO DAS MORTES 

1 Quadro 5.60 

1 

B 

--.--~ - -- - -- - - -- •· -- -~ r~ ~ -~~ ~- ·-y--....- -.,----~- .,.._..,.. .-..--"I .,._,.. tJ'"-..,. - •.• ~-. •• -.u,•o,;p ....,..._, - .IL.'-""'" .a..,,,1,-., V fV-.1..T.LA \.&V~ ..A. I ~ i~.&a.aU U~ .• 77 •• J 

l\.imiclpio Corpo D'Ágm Aspectos do OxigenllfíiO Traasp. Disco Cor Algas/ Pciitea Outras Via Entorno Secchi (m) VÍ!Ual Macrof. oraani smos - ~aBoa.lNova Rio Areão ( 1 ), afluen~ Rio dos Mortes, margem Cerrado preservado, reserva ---/rui.mi--- Sem Turva Não/não Nlo Não avantina esquerda. indígena, marn ciliar Cmnsparêncía 
R.-1S8 ' _ereservada aa estra.d~imllo 
ovaX~na Cónego Cachoeiririlo (2), aflueote Rio das Mortes. Cerrado llpico. --/boa/-- Total Iimpida Não/aão Sim Não 
R-158 marsem esquerda. 

·- R-158 Côrrege Capitão Dêcie (3), úluente Rio das e errado desnatado, pastagns. -- Total Cl11·a. ·--f-- -·- ·-· Are61:s, margem direita. 
·- ·---·---- R-153 ____ 

Ric> d1'is'ii4õrtes (4 ), afluente Rio Araguaia. marsem Cerrado desnatado, pàstagens. -- Total Clara. ---/-- ··- ·-- esquerda ~--- ororéo Rio SangndÕÜro( 5), afluente Rio das Mortes, :Mata cilm nais ~dda. -- Parcial Clara ---/-- ... ·-- R-070 margem direita. 
Córrego Alminba ( 6), afluen!e Rio das :Mones, l.\•lata ciliar nais p-eservadal -- Parcial Cl1rn ---/- ..• ··- ... 

·- mll!:3em direita ~~ ·----· -- C6.rrego S111grn.dourioho (7), afluente Rio <las Mata ciliar nais preservada, -·· Parcial Cl1111 --f-- ... ·-- ste Mortes, margem direitL 

ste Cérrege Sapé (8): afluente Rio dns Mortes, margen; ,-:Mata ciliar mnis preservada. ·- . -- Pardal Clara ---1-- ··- ·- direita soja. ---- 

A, 
X 
B 
N, 
B 
B 

p 
B 
ã 

D 
p 
B p 
B 

Nota:· Os números junto aos corpos d'água reforem - se à sequência da observação no campo 
-··--- não foi feita a observação 
Fonte: Anotações de viagem PNUD/ PRODEAGRO/ FEMAlSEPLAN, 1994 
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112.2. BAIXO RIO DAS MORTES 

Nessa sub-bacia foram verificadas: 
a) As Condições Sanitárias e Ecológicas nos Cursos D'Agua Situados na BR-158. 
Entre os dias 16 e 17 de maio de 1994 foi realizada uma diagnóse de campo 

procurando-se observar cursos d'água e as condições do entorno existentes no trajeto da 
rodovia. 

Desde o Córrego Bacabã até chegar no Insula II (Quadro 5.61), a vegetação, ainda 
que degradada por inúmeras pastagens, é o cerrado, Alguns cursos d'água como Córrego 
Piandaibinha, Sucuri, Molha Pelego, Matrinchã e; outros não mais apresentam mata ciliar o 
que deve favorecer o carreamento, para a água, de partículas em suspensão do solo . 

V ários rios próximos de pastagens tem suas águas com coloração marrom, 
denunciando processos de erosão como o Corrente, Insula e outros. 

Peixes e insetos indicadores de águas limpas foram observados no Córrego C aveira 
(7), Rio Pindaiba (8), Córrego Sucuri (11) e Córrego Matrinchã (13). De um modo geral) 
nota-se uma ligeira piora na qualidade das águas a medida que se caminha na BR-158 em 
direção à Cidade de Barra do Garças. 

327 



- - '~ 

f e ( ( (' r e ( ( ( ( ( ( ( (' r ( e ( ( < ( (. ( ( ( ( e ,- ( ( (' ( r ( (' ( ( ( (' ( e (" (' ( ( 

li. BACIA ARAGUALVTOCANTINA 
uz. SUU-BACV\RIO DAS :~IORTES 
II.2.2. BAIXO RIO DAS MORTES 

Quadro 5.61 
uallJativas nos. co_!P.os d'água na ~R-158~1T .{!_6 e 1 '7 de Maio de l~~-r-----.- , r- T Traasp, DiscÕ] Cor Í Algas/ r 

Aspectos do Entorno I Oxigenação! Secchi (m) 1 Visual I Macrof I Peixes MUB.icípío Vi11 
.- -----~dos do entorno e o~ 

Corpo ct~a \JllttOS 
organismos 

Agua Boa- irrego Bacabá(l), Afl. Rio Areêo, afl~11te RioBorecaía. 
BR-15~ ma~m esquu=·da_c----::::-a--=---,---------=---· 
l3R-15!_____ Córn~ {2). afluent:e Rio~ec~_!,}lll!"a~~ier·da _ 

N. ova. Xavantina Có rrego duas Pontes (3), afluente Ribeirão Zacerias, mirgem 
BR-158 direit11. 
BR-158 Côrregc Cachoeirinha(4~ afluemeRibeirtto zecarias, [l)j)l"gc,m 

direita, 
Ribeirão Zacadas (5), afluente Rio Pindaúba.. marg,em esquerda. 

Córrego Mc,i.a Pdego cu Matador ( lZ), afluente Rio elas Mortes Cerrado del!llll.afarlo, pastagens, 
~~e~tttrda. ---------------- ----------- _ 
05.rrego Malriud1:1(J3), aJ]uente Rio d.13 li.forre.,;, mlll"geo.1 Sem nma dliar{Jl11.'ilsa pelo distrito Vale do Sonltll). 
e~querda -·-------------- ------ ------------------- 
Córrego Chapéu ( 14 ). allaente Rio das Mortt!s, mu-_gem d irei ta. C errado, pastagens. pãutano, grande área de 

immd~ __ ---------- 
Cerrado, pastagens, pântano, grande área de 

BR-15!._______ Rio Corrente Il (16), afluente Rio dnsl!,:Iortes~~em dkei~ta ~~~~~Ellt~tn, po11o de areia. ---t= t 
RR.-12!._____ Ri,, C~e I (17), afluem.e Ria da...~ Mortes, marsc!!!_.direita _ Cerrado, p8St•m, 9·ande .f!llllicie- de~~- 
BR-158 ----- Córrego 1nsula1(18), a:11,.,nte Rio das Mortes, mal'gem direita Cerrado. past[le•n. grande Jl!anicie de ín1ndação j 
BR-158 __ Córrego InsulaIL@), aílu,enl~ Rio das Mort1,s, ma,~m direita C<!'n-ado..t..P._ali,lgel!!LJ~e~:anícfr: de inmd~o _ 

Nota: Os números junto nos corpos d'água referem - se à sequência da observação no campo 
··----=não foi feita a observação 
Fonte: Anotações de viagem PNUD/ PRODEAGRO/ FEMAISEPL.A.N, 1994 

Div. N. X:iivwrtim.•. 
Barra do Garças 
BR-158 
i3axrãdõ' Garças 
BR-158 

-BR.-:.158 _ 

BR-158 ---- 

BR:158 ---- 

BR-!58·--- 

BR-158 ----- 

Bf-158 

BR-158 -- 

Córrregoi\gl8 Azul (6), afluente Ribeirão Zacariw, margem 
direita, 

Córrego Caveira ( 7), efluente Ribeirão Zacm·ias, margem Direi 

Ri o P indatb a ( S}, afluente Rio das Mortes, margem esquerdo. 

Córrego da.q Penes t9), afluente Rio das Mortes, margem 
esquerda 
Córrego Piudai~llha (10~ aâuente Rio das Mortes, margera 

~~da.. ---- --------------- Córrego su~·u-i (11}, afluente Rio das Mortes, mar!lero. esqserda, 

Rio Con·enteillt15), a11uente Rio das Mortes, mirgem direita 

···/--· 
·-·/- : __ , l ·- - [ ;s 1 
·-·/-· 
--·/··-· 

CC1T'ado Preservado, reserve. indigem ãesquerda 
Cerrado de Slllritldo, pastagens. 

Cerrado desm11la.do, pastagens, mata ciliar 
_ _E:ete~~da. _ 
Cerrado desmaiado, pru.~eos,maiacililll· 
preservada 

Purcial I Cima 

Cêrrado des1111.t.ado • pastagens Mata ciliar 
preservada, gnude á!'ea de io1111daçiio préx, ao 
L~~~- 1 
Mala ciliar p-4:servada, cerrado- ---/boa/--· 

ci:iiaf~--/-- 

r:õseto11- 
~~áticos 
Insetos 
~1álicos __ 

Sem mula ciliar (passa pela dda.di BEllTG. <loT---Jboai--- 
.-2~-- 
Sem mala ciliar. ------+--4-· _ Total _ Clara - -·/--· _ 

Total Clara. ·-·/--· Sem mata.~iliar. -------,----- 

Se111 U1ala ciliar, lnsetes 
!~~~CO!'I_ __ 

_ .... /~-- 

Parcial 

Parcial 
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6. CONCLUSÕES E RECOivIE1"TIAÇÕES 

Tendo em. vista a importância que a questão ambiental assume hoje no contexto 
mundial e a preocupação que o Estado de Mato Grosso vem manifestando nesse sentido, 
assumindo a preservação do seu patrimônio natural e a consolidação de um desenvolvimento 
sustentado como diretriz das ações governamentais, cabe destacar o papel que os recursos 
hídricos representam nesse quadro. 

Numa visão sistêmica, alguns aspectos podem ser ressaitados quanto às 
particularidades que devem ser levadas em consideração para definição de diretrizes de 
gestão dos recursos hídricos no Estado: 

- A característica particular da sua configuração hidrográfica o toma 
fundamentalmente um exportador de águas, abrigando vastas áreas de nascentes, 
que vão alimentar tenitórios nacionais e internacionais; 

-O regime hidrológico na área de abrangência da floresta amazônica depende 
fundamentalmente da manutenção do estoque da biomassa vegetal; 

-A maior parte de suas terras, cerca de 60%, enquadram se na categoria de alta 
fragilidade potencial, vulneráveis à ocupação antrópíca, com reflexos diretos sobre 
os recursos hídricos, comprometendo seus usos e a manutenção dos ecossistemas 
aquáticos; 

-Seu desenvolvimento recente vem impondo um processo de intensa ocupação 
que gera um ritmo acelerado de devastação, onde se destacam o desmatamento de 
extensas áreas florestadas e a exploração desordenada de recursos minerais, que 
deixam as cabeceiras desprotegidas, destruindo as matas de galeria, gerando erosão 
do solo, assoreamento dos rios e contaminação das águas por produtos químicos. 

-O território matogrossense conta com várias áreas protegidas, representadas 
pelas reservas indígenas (15% de sua extensão total), com importância para os 
recursos lúdricos no tocante a dois aspectos: a dependência que esses povos têm 
desse recurso natural para sua sobrevivência e a proteção que exercem sobre as 
áreas de nascentes contidas nas reservas; portanto, esses territórios se colocam 
como elemento fundamental na indicação de diretrizes para gerenciamento dos 
recursos hídricos: 

A partir desse quadro particular e considerando que: água é um elemento essencial na 
manutenção da vida; que os rios têm a característica de antecipar a fronteira de ocupação, 
carreando seus efeitos a jusante; e os exemplos históricos de escassez, poluição e 
contaminação das águas, que vêm exigindo altos investimentos em outros Estados brasileiros 
para correção dos impactos, as recomendações aqui sugeridas têm um objetivo 
essencialmente preventivo. 

A adoção dessa perspectiva preventiva 6 extremamente oportuna para limitar a 
degradação ambiental, visto que a situação atual das águas estaduais encontra-se ainda num 
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estágio passível de reversão, exigindo custos sociais e financeiros bem menores nessa fase, 
quando comparados ao montante necessário para a implementação de programas corretivos. 

Em termos gerais, os conflitos observados nos recursos hídricos em Mato Grosso se 
apresentam em caráter difuso na superfície das diferentes bacias hidrográficas. 

O lançamento de cargas pontuais ou concentradas, como o despejo de esgotos 
sanitários e industriais, é pouco significativo diante da disponibilidade hídrica estadual e 
passível de controle mais efetivo. 

No entanto, merecem destaque algumas considerações: 

Na maior parte das pequenas cidades, a disposição de esgotos domésticos é feita 
mediante a construção de fossas, havendo também pontos de lançamento dispersos de 
efluentes ao longo dos cursos d'água que atravessam as áreas urbanas. Do ponto de vista 
ecológico, a carga orgânica que atinge os córregos e rios normalmente é assimilável pela 
água, não comprometendo peixes e outros seres vivos. Porém, a contaminação bacteriana 
geralmente alcança valores superiores àqueles recomendáveis para a saúde humana. 

Entretanto, a grande extensão do Estado não permite um monitoramento pela FE:MA 
em todo o seu território. Sugere-se, nesse caso, uma atuação conjunta com o SA1'1i"E1vIA T 
nas áreas mais críticas, descentralizando os serviços de coleta e análise de águas. 

Em geral, as estações de tratamento de águas convencionais são equipadas com 
laboratório para análise de alguns parâmetros físico-químicos, corno pH, turbidez, cor, além 
de exames bacteriológicos. Seria, portanto, recomendável que se fizesse um cadastro desses 
laboratórios em cada sub-bacia, especificando sua infra-estrutura, para um posterior 
estabelecimento de convênio entre os órgãos, priorizando o monitoramento das cidades de 
maior porte, além de praias e balneários. Na ausência de laboratórios, poderão ser utilizados 
"kits" de fácil manipulação, existindo atualmente inúmeros modelos à disposição no 
mercado. Esse tipo de esforço, embora não atenda às exigências estabelecidas pelo 
CONAMA em sua "Resolução N° 20", de 18/06/86 ( por isso mesmo muito justamente 
criticada - veja Branco, 1989; 1991 ) constituirá certamente um recurso extremamente 
valioso para o conhecimento mínimo da qualidade das águas que são consumidas pelas 
populações dos mais distantes rincões desse vasto território. 

A atuação conjunta também se daria no estabelicimento e operação de estações 
pluviométricas, as quais seriam implantadas nas captações de água. Mais trabalhosa é a 
implantação de postos fluviométricos, contudo a operação dessas unidades também poderia 
ser efetuada em parceria entre a SA1'.TE!\1AT e a FEMA. 

No âmbito federai um convênio com o DNAEE para a operação dos seus postos 
também deveria ser implementado, porque a preservação e o melhor uso dos recursos 
hídricos passam necessariamente pelo conhecimento de seus comportamentos e 
características quantitativas. Hoje os postos do DNAEE têm sérios problemas quanto a 
continuidade das leituras. sejam pluviométricas ou fluviométricas, daí a importância para o 
governo do Estado de Mato Grosso do convênio. 
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Em última instância, é a população do Estado quem mais ganharia com a 
continuidade da operação desses postos. 

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao licenciamento de redes de coleta de 
esgotos, desvinculado dos respectivos sistemas de tratamento ou de estados de disposição 
final. Normalmente, a implantação da estação de tratamento é precedida da construção das 
redes de coleta em uma determinada cidade; porém, o projeto só deve ser licenciado no seu 
conjunto, contemplando todas as fases, inclusive estudos de auto depuração, com prazos 
estabelecidos. Essa providência é necessária, pois a simples coleta de esgotos concentra os 
despejos em um determinado ponto num curso d'água, piorando as condições sanitárias e 
ecológicas no trecho a jusante. 

Tendo em Vista as características territoriais e climáticas do Estado, sistemas de 
tratamento como o de lagoas de estabilização, disposição rio/solo, dígestores anaeróbios e 
outros de menor custo, são recomendáveis tendo em vista que os municípios normalmente 
possuem áreas suficientes para sua implantação. Devem ser priorizadas as cidades de médio 
e grande porte e com problemas de elevação do lençol freático pois, nestas, o funcionamento 
das fossas domiciliares em geral é inadequado, constituindo um elemento adicional de 
contamínação. Em muitos casos - dadas as altas taxas de diluição existentes - o esgotamento 
conjunto, de resíduos sanitários e águas pluviais deve ser considerado ( cOmO se faz na 
Europa ) em lugardo "sitema separador absoluto" que se tornou tabu no Brasil, onerando ou 
dispossibilitando o saneamento básico de muitas cidades. 

Em proporção ao volume de reservas hídricas superficiais e subterrâneas em Mato 
Grosso, as captações para abastecimento doméstico e industrial demandam ainda pequena 
quantidade de água, não tendendo a causar, a curto e médio prazo, escassez pelo uso do 
recurso hídrico. Mesmo com essa abundância de recursos, uma parte significativa da 
população urbana do Estado não é servida pelo sistema público de água tratada, o que 
acarreta problemas de verminoses, diarréias e viroses ( hepatites ) quando o consumo é feito 
com água de fontes contaminadas. 

Nos bairros não abastecidos pelos serviços públicos e nas zonas rurais, os poços 
domésticos apresentam-se normalmente desprotegidos e mantidos nas proximidades da fossa 
sanitária, numa situação totalmente contrária às normas técnicas de saneamento. Essa 
condição é agravada pela característica que Mato Grosso tem de possuir extensas áreas em 
regiões arenosas, onde a contaminação das águas é favorecida pelas condições tisicas do 
terreno. especialmente pela elevada permeabilidade. 

É de fundamental importância que os conceitos, as normas e as tecnologias de 
saneamento básico sejam difundidas pelas escolas e programas de educação ambiental para a 
população. Através da adoção de medidas simples, é possível gerar um benefício 
imensurável para a saúde pública na prevenção de doenças veiculadas pela água. O momento 
para desencadear uma ação extensiva de educação sanitária é favorável, visto que o surto de 
cólera sensibilizou a população e as autoridades sobre a necessidade de práticas simples de 
desinfecção das águas. 

Quanto aos esgotos industriais, verifica-se que a FEivf A já mantém um controle em 
boa parte dos estabelecimentos potencialmente poluidores, porém deve-se fazer uma 
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atualização do Cadastro Industrial, principalmente qua.nto aos laticínios que estão sendo 
implantados atualmente em vários municípios voltados à agropecuária. Cabe ressaltar que 
essas indústrias devem estar situadas a jusante de captações, como determina a própria 
legislação estadual, e distante de balneários, principalmente quando se trata de frigori.ficos e 
abatedouros, que exalam mau cheiro. 

Com respeito ao lixo doméstico, a exemplo do que ocorre em todo o Brasil, 
normalmente é feita a coleta, não havendo uma correta disposição dos resíduos, prática 
idêntica à que já foi aqui condenada com relação aos esgotos. Como a maior parte do lixo 
nesses locais é composta por matéria orgânica, recomenda-se o aterro em valas, que é um 
método simples, não depende de muitos recursos, e evita a proliferação de insetos e 
roedores. De qualquer forma, os depósitos devem estar situados distantes das margens de 
rios e córregos, obedecendo a normas técnicas, o que poderá ser feito mediante a publicação 
de manual simplificado para orientar a atuação das prefeituras locais. 

Outro problema sério que diz respeito ao lixo rural é decorrente do uso de 
embalagens de agrotóxicos. Recomenda-se que esses vasilhames sejam recolhidos e 
dispostos preferencialmente em uma área comum, viabilizando uma destinação :final que 
englobe vários municípios num projeto coletivo. Essas ações devem ser implantadas 
inicialmente através de um programa piloto, que leve em consideração desde as vias de 
acesso: sistema de coleta das embalagens e critérios para seleção de áreas de despejo. Ao 
mesmo tempo, os usuários devem ser informados sobre a correta utilização do produto, 
visando minimizar os efeitos do veneno sobre o ambiente e a saúde humana, 

O sistema de compostagem, tido hoje como uma solução adequada ecologicamente 
deve ser analisada criteriosamente, visto que os projetos tradicionais só se tomam viáveis 
economicamente em cidades de grande porte, ou por meio de consórcio realizado entre 
várias cidade próximas. No entanto, sugere-se a adoção de métodos simples de 
reaproveitamento de materiais orgânicos que podem ser usados principalmente em áreas de 
hortaliças e fruticultura de menor porte. 

lr..r' 

Atualmente, observa-se nas escolas uma tendência à adoção do processo de 
reciclagem do lixo doméstico, que deve ser motivado visando a educação ambientai, no que 
tange a dois aspectos principais: o reaproveitamento de materiais e sobretudo a modificação 
da postura comportamental frente à geração do lixo. evitando o consumo excessivo de 
embalagens descartáveis. 

As ações de saneamento básico devem ser também incorporadas nos programas de 
saúde voltados para as populações indígenas. Em particular, as reservas que estão recebendo 
cargas poluidoras, seja pela contaminação das águas por agrotóxicos, seja por garimpes, ou 
qualquer outro fator que altere a disponibilidade e a sua qualidade, devem merecer 
prioridades para implementação de medidas corretivas. No caso de se identificar o 
empreendimento causador do impacto, este deverá arcar com custos de programas sanitários, 
É possível, a um custo relativamente baixo, solucionar problemas de saneamento básico 
nesses territórios, com implantação de cisternas, filtros de água, e sistema de captação 
simplificada em nascentes protegidas: o que promoveria uma melhora significativa na 
qualidade de vida desses povos. 

~ 
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Considerando as cargas poluidoras de origem difusa, verifica-se que sua origem está 
relacionada ao uso inadequado do solo apresentando, em conseqüência, maior dificuldade de 
controle. 

As medidas de controle mantêm o caráter difuso, de forma que devem ser 
implantadas por meios de programas e ações voltados sobretudo a preservação) contida num 
planejamento amplo e permanente dos usos das águas no Estado. Assim, também aqui a 
educação dos agentes, que de alguma forma utilizam os recursos hídricos, é fundamental 
para que adotem técnicas que os preservem. 

No caso da agricultura, a remoção da cobertura vegetal acarreta um aporte 
considerável de material à rede hídrica, solúvel ou em suspensão, que altera as condições de 
qualidade das águas, principalmente no caso do uso de agrotóxicos. Além disso, trechos em 
que se sucedem vários pontos de irrigação em um mesmo curso d'água, podem acarretar 
escassez de nascentes, como já S4;i observa em alguns municípios que cultivam hortaliças. 

Dessa forma, sugere-se que nas bacias que tendem a expandir culturas írrígáveis, 
como o feijão, algodão e fruticultura, seja feito o cadastramento das fontes pelos Órgãos de 
Extensão Rural. Ao mesmo tempo, os financiamentos destinados à agricultura extensiva 
deveriam ser precedidos de um parecer técnico desses órgãos com orientação para a. tomada 
de medidas preventivas e corretivas do ponto de vista ambiental e proteção de recursos 
hídricos. Para que tal proposta seja concretizada, é necessário que os técnicos responsáveis 
pela fiscalização do banco passem por um treinamento incorporando os conceitos básicos 
sobre meio ambiente . 

Outro ponto a ser destacado refere-se à proteção de nascentes destinadas à captação, 
que devem ser priorizadas nos projetos de recomposição de áreas degradadas. Nesse 
contexto, toda a atenção deve estar voltada para as áreas de cabeceiras que estão situadas a 
montante de reservas indígenas, devendo ser intensificadas as ações de educação ambiental 
no seu entorno . 

Deve-se considerar que as reservas indígenas são de alta relevância para a 
preservação do patrimônio natural e cultural no Estado, já que esse espaço representa 
naturalmente uma área de proteção ambiental. Assim, a questão da utilização das terras 
indígenas para o cultivo de monoculturas, como a soja, que tende a penetrar nessas áreas, 
deve ser impedida com rigor. Paralelamente, é preciso evitar todo processo que envolva 
contaminação e derivação dos recursos hídricos a montante das reservas, como os processos 
de extração mineral, a partir de uma fiscalização rigorosa, principalmente nas áreas que já 
tenham garimpas ao redor. 

Apesar da demanda reprimida em termos de energia elétrica no Estado, seu potencial 
hidrelétrico ainda é pouco utilizado. Recomenda-se que os aproveitamentos sejam feitos 
mediante pequenas centrais hidrelétricas, que geram impactos ambientais de menor 
relevância. Mesmo assim, é imprescindível que os aproveitamentos de potência inferior a 1 O 
À-'ÍW, isentos da elaboração de estudos de impacto ambiental pela Resolução CONA\IIA Nº 
li86, passem por um processo de licenciamento simplificado, com análise de impactos, 
quando estiverem situados em cursos d'água que interferem em territórios indígenas. 
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Recomenda-se, para tais casos, a elaboração do Relatório Ambiental Preliminar 
(RAP). 

A mineração representa também um caráter difuso de degradação em uma bacia 
hidrográfica, seja pela destruição da drenagem natural dos rios, seja pelo transporte de 
sólidos ou contaminação pelo mercúrio, sendo que muitos deles estão situados nas 
imediações de reservas ou a montante de captações. 

Estudos que estão sendo realizados pela FEMA/PRODEAGRO tendem a considerar 
a fragilidade do meio físico para orientar os processos de licenciamento das atividades 
garimpeiras, utilizando como instrumento cartas topográficas na escala 1:100.000 iniciando 
pela drenagem do Rio Peixoto de Azevedo, uma das mais comprometidas no Estado. 
Embora em escala menos detalhada, a carta de fragilidade elaborada neste trabalho pode 
antecipar diretrizes de licenciamento em regiões que até o momento não foram contempladas 
no estudo da FEwíA. 

As áreas já identificadas como sendo de alta fragilidade potencial também devem ser 
usadas como critério de prioridade para ordenamento do uso do solo e programas de 
micro bacias. 

Com relação ao uso da água voltado para a piscicultura, nota-se uma tendência, ainda 
que pequena, à expansão no Interior do Estado. O maior problema que pode decorrer dessa 
atividade diz respeito à introdução e cultivo de espécies exóticas, devendo esse fator ser 
considerado excludente nos processos de licenciemento para empreendimentos dessa 
natureza. 

A navegação constitui, sem dúvida alguma, uma realidade cm Mato Grosso, 
principalmente nos rios Paraguai e Araguaia-Tocantins. A implantação de hidrovias, 
entretanto, só pode ser viabilizada mediante estudos de impacto ambiental, que devem 
atentar para as particularidades dos ecossistemas onde estão projetadas, exigindo a 
apresentação de altemativas modais de transporte. 

Mesmo sendo histórica a navegação dos rios de Mato Grosso, é de se considerar que 
as condições nas quais estas se processavam basicamente não alteravam os ecossistemas. 
Entretanto, os grandes projetos atuais em geral exigem intervenções em escalas 
consideráveis, contemplando medidas que alteram significativamente as condições físicas 
naturais da paisagem, como no caso de se prever retiliniedade de traçados e dragagem de 
áreas. impondo uma análise rigorosa de seus efeitos. 

Outra demanda presente na FEI\-1A diz respeito ao enquadramento dos cursos d'água 
que, em todo o Estado, estão na classe 2. As prioridades desse estudo concentram-se nas 
bacias mais urbanizadas, onde os conflitos pelos recursos hídricos, tanto no aspecto 
quantitativo quanto qualitativo. são emergentes. 

Cumpre ressaltar que o Estado de Mato Grosso não possui um órgão responsável 
pelo controle quantitativo do uso do recurso hídrico, que está sendo objeto de estudo pelo 
Comitê de Recursos Hídricos do Estado. 
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Assim, com base no cenário identificado neste estudo, que levou em consideração a 
identificação de áreas potencialmente frágeis, a situação espacial dos municípios em relação 
às nascentes, regiões onde encontram-se áreas indígenas e unidades de conservação e as 
tendências mais evidentes da dinâmica sócio-ambiental particular de cada região, foram 
sugeridas diretrizes específicas nas distintas sub-bacia hidrográficas, priorizando programas 
emergencíaís, descritos a seguir. 
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I - BACIA AMAZÔNICA 

I.1 - SUB-BACIA GUAPORE-MADEIRA 

I.1.1 - ALTO GUAPORÉ 

A Sub-bacia do Alto Guaporé até o momento mantém suas águas em geral de boa 
qualidade, sendo os usos do recurso hídrico ainda pouco significativos perante a 
disponibilidade natural. 

Pelo fato de ser uma região plana, onde a várzea permanece alagada por grandes 
extensões durante os períodos de cheia, o vale do Alto Guaporé apresenta um ecossistema 
propício à formação de lagoas marginais, local de reprodução de muitas espécies de peixes. 
Assim. além de representar um ambiente especial para manutenção das espécies aquáticas. a 
sub-bacia revela também uma vocação histórica para navegação e tende a ser explorada 
turisticamente, em função do património histórico de Vila Bela e, principalmente, pelas 
praias e também cachoeiras que compõem uma paisagem serrana belíssima. 

Os conflitos mais significativos que interferem nos recursos hídricos são de caráter 
difuso, relacionados ao uso do solo, uma vez que quase 80% da superfície da sub-bacia 
comportam terras de alta fragilidade potencial. 

Dos três municípios que compõem a sub-bacia: Comodoro, Vila Bela e Pontes e 
Lacerda. este último deve merecer prioridade para a implantação de programas de 
microbacias, devido à sua posição a montante do Rio Guaporé que inclui várias nascentes. 
Além disso, Pontes e Lacerda detêm a maior densidade populacional estando sujeito a forte 
pressão antrópica, e apresenta vários trechos de rios impactados pela ação garimpeira, que 
podem inclusive estar comprometendo as águas captadas para abastecimento da cidade, 
provenientes do Rio Guaporé. Nesse sentido, sugere-se uma investigação mais detalhada na 
área, visando identificar o motivo da elevação da turbidez da água tratada na época de 
chuvas. Caso seja constatada a responsabilidade dos córregos Goma e da Onça nesse 
processo, já que ambos têm garimpos e estão situados nas proximidades da cidade, 
recomenda-se um trabalho de recuperação dessas áreas com a máxima urgência. 

Propõe-se também, o monitoramento das águas do Rio Guaporé no trecho urbano de 
Vila Bela, com o objetivo de avaliar os níveís de mrbídez e coümerría, poís este rio é 
utilizado pela. população para abastecimento e uso balneário. Em Vila Bela constatam-se 
problemas com o funcionamento de fossas devido à baixa declividade da área e ao alto nível 
do lençol freático. Assim, a. cidade deve ser contemplada nos planos de saneamento básico, 
visando à implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários. 

Quanto às ações de fiscalização e licenciamento ambiental, merecem atenção na sub 
bacia as indústrias de laticínio e o matadouro de Pontes e Lacerda situadas às margens do 
Rio Guaporé, a montante da captação pública de água e da praia freqüentada pelos 
banhistas, situação altamente conflitante com os usos dos recursos hídricos. 

Está prevista também a construção de três hidreléticas no Rio Guaporé, em Pontes e 
Lacerdas, cujos impactos deverão ser avaliados, sobretudo quanto às alterações no regime 
hidrológico a jusante para não interferir nos usos das águas e no ecossistema de reprodução 
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dos peixes devendo também ser avaliadas, do ponto de vista ambiental, as pequenas 
hidrelétricas planejadas nas imediações das reservas indígenas, 

I.1.2 - EXTREMO NOROESTE DO ESTADOíARIPUANÃ 

É a região mais indicada da Bacia Amazônica para a implementação de programas de 
preservação ambiental, uma vez que se encontra relativamente pouco alterada. As terras de 
alta fragilidade potencial recobrem cerca de 45% da área, enquanto que os índices de 
desmatamento situam-se na faixa de O - 10% (1993). 

Dois fatores concorrem para essa condição: a escassez de vias de acesso e a 
concentração de áreas indígenas, que ocupam cerca de 30% da sub-bacia, com destaque 
para o Grande Parque Aripuanã, V árias nascentes que drenam o extremo noroeste, ao 
contrário do que ocorre no restante do Estado, nascem fora do território matogrossense, 
especificamente em Rondônia, nas terras indígenas que compõem esse Parque. 

Assim, a manutenção das condições satisfatórias da Sub-bacia Aripuanã depende 
fundamentalmente da preservação dos terrítóríos índígenas, o que impõe um mecanismo de 
gestão integrado com a FUNAI. em ambos os Estados. 

Os conflitos mais significativos identificados na região relacionam-se aos garimpes de 
ouro e diamante existentes nos afluentes do alto curso do Aripuanã, especialmente nas 
imediações do Rio 21. Esse local constitui principal foco de poluição e contaminação do Rio 
Aripuanã nos limites das reservas Pl-Aripuanã e, posteriormente, AI-Serra Morena, 
Portanto, as ações de recuperação de área degradada na sub-bacia em análise devem 
priorizar esses tributários. 

Outra questão na sub-bacia diz respeito à PCH Juína que, como mencionado 
anteriormente, é um fator de impacto e de conflitos com a comunidade indígena Cinta Larga 
do Pl-Aripuanã, uma vez que alojou parte da área e criou acessos para o interior da reserva. 
Apesar de já estar em funcionamento, essa PCH é o típico exemplo de um empreendímento 
que deve passar pelo licenciamento ambiental, embora a potência seja inferior a 1 O M\V, não 
constante dos empreendimentos relacionados pela resolução CONA..MA Nº 1/86. 

Como medida preventiva para controle da Sub-bacia do Aripuanã, sugere-se que a 
FE11.A., no âmbito do projeto OE1\'1A's, tenha nessa região um módulo de gerenciamento, 
direcionando os recursos para a preservação da floresta e das águas. Propõe-se que o 
zoneamento previsto pelo mapeamento na escala 1:100.000, contemple a drenagem do Rio 
Aripuanã, que encontra se mais impactado. 

Cabe ressaltar que, em função do estágio atual de preservação da sub-bacia, seria 
muito oportuno o desenvolvimento de um estudo específico para avaliar o efeito potencial do 
desmatamento da Floresta Amazónica na disponibilidade hídrica regional. 
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!.2 SUB-BACIA .IT.JRUENA 

I.2.1 ALTO J'URUENA 

A Sub-bacia do Alto Juruena, cuja região de nascentes drena o ecossistema de 
cerrado, tende a ser ocupada pelo cultivo extensivo da soja até os donúnios de transição da 
Floresta Amazônica, com os efeitos decorrentes já mencionados. 

É imprescindível, entretanto, que a expansão dessa cultura não avance sobre as áreas 
indígenas, evitando dessa forma subverter a relação que esses povos mantêm com os 
recursos naturais. Algumas reservas situadas nas cabeceiras da sub-bacia, como a AI - 
Utiaríti, estão em processo de negociação na tentativa de arrendar suas terras aos produtores; 
tal fato, se consumado, deverá gerar impactos de caráter irreversível sobre o sistema hídrico, 
uma vez que os territórios indígenas constituem praticamente as únicas áreas de vegetação 
preservada do Alto Juruena, onde cerca de 70% das terras são altamente susceptíveis aos 
processos erosivos. 

Como medida corretiva, propõe-se a implementação de programas de microbacias, 
com recomposição da mata ciliar, priorizando o Município de Campo Novo dos Pareeis: 
sobretudo na área de drenagem do Rio do Sangue, fortemente submetido à pressão 
antrópíca. 

Considerando que a aplicação mais intensiva de agrotóxicos ocorra ao longo das vias 
de acesso, os cursos d'água que possivelmente recebem maior carga do produto são Rio 
Verde, que delimita a AI - Utiariti, além das cabeceiras dos rios do Sangue e Saueruíná, em 
Campo Novo dos Pareeis. Até o momento, os laboratórios da FE1"1A não estão equipados 
para determinar a concentração de agrotóxicos nas águas, o que deverá ocorrer futuramente. 
Sugere-se, portanto, que seja feito um levantamento nas "casas de lavoura" da região, sobre 
os compostos mais utilizados, a época e forma de aplicação no plantio, visando pré 
estabelecer um trabalho de monitoramento na sub-bacia. 

Esse tipo de levantamento é de suma importância para se ter um prevm 
conhecimento das condições de contaminação potencial dos rios, facilitando a investigação 
nos episódios de mortandade de peixes e prováveis locais de descarte prefencial de 
embalagens tóxicas. Como ponto de partida podem ser utilizadas as informações constantes 
no item 4 ( I.3.1 ), que faz menção aos produtos comumente usados nessas lavouras. 

As imediações das cidades de Sapez.al e Campos de Julio são receptoras de 
quantidades significativas de defensivos químicos, especialmente os rios F ormiga e 
Saueruiná. Pelo fato de terem sido criados recentemente, não se tem informações a respeito 
de abastecimento público de água nesses municípios, devendo merecer especial atenção no 
caso das captações serem superficiais. 

Ainda com referência à região de nascentes, recomenda-se o cadastramento das 
fontes de irrigação pela Secretaria da Agricultura, para evitar uma possível escassez de água 
nos cursos destinados para esse fim. 
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Na porção norte da sub-bacia: o principal fator de impacto reside nos garimpes 
implantados nas proximidades da cidade de Juína, a montante da AI Erikptsa, devendo 
merecer um plano específico de controle ambiental das atividades mineradoras e de 
recuperação da área degradada. Além disso, a cidade concentra o maior contingente 
populacional da sub-bacia e deve constar como prioridade nos planos de saneamento básico 
visando a coleta e tratamento dos efluentes domésticos. 

A Sub-bacia do Alto Juruena detém um potencial hidrelétrico expressivo, estando 
projetadas inúmeras hidrelétricas de pequeno e médio porte nos rios do Sangue, Papagaio: 
Sacre, Ponte de Pedra e Rio Verde. Embora as informações sobre a localização exata desses 
aproveitamentos não estejam disponíveis, supõe-se que algumas delas devam interferir cm 
reservas indígenas, o que deverá ser submetido a Estudos de Impacto Ambiental, mesmo que 
o porte seja inferior a 10 ~,. 

I.2.2 BAIXO n.JRlJENA 

Apesar da sub-bacia manter extensas zonas de vegetação ainda preservada no 
extremo norte, onde está situada a reserva de Apíacás, as águas do Rio Juruena nesse trecho 
retletem o processo de ocupação do seu alto curso e de toda a área de drenagem do Rio 
Arinos. Nesse contexto, seria interessante que os estudos voltados ao manejo da reserva 
contemplassem amostras de água e sedimentos no Rio Juruena e também no Teles Pires, 
para se conhecer o alcance dos impactos na qualidade das águas resultante das atividades 
desenvolvidas a montante. 

Cabe ressaltar que ambos os rios servem de limite interestadual com Amazonas e 
Pará, sendo que esses Estados atuam como receptores das águas que atravessam o território 
matogrossense. Em função dessa responsabilidade, o gerenciamento da sub-bacia deve ser 
feito contando com a participação e integração de entidades governamentais e não 
governamentais já mobilizadas no Amazonas e Pará. 

Contendo cerca de 57% de sua superfície recobertas por terras de alta fragilidade 
potencial, o Baixo Juruena apresenta como principais focos de degradação os garimpos de 
ouro em exploração nas imediações dá foz do Fio São João. Assim, a faixa drenada pela 
rruu:gem direita do Rio Juruena, onde está o município de Nova Bandeirantes, é a que sofre 
pressão antrópica mais significativa, inclusive pela frente pioneira de expansão agrícola. 
Recomenda-se, portanto, que os esforços para implementação de programas de manejo 
sustentado de floresta e de recomposição de áreas degradadas sejam concentrados 
prioritariamente nesse município. 

A área drenada pela margem esquerda do Rio Juruena, além de ocupar uma menor 
porção da sub-bacia. conta como fator de proteção a Área Indígena Escondido, situada em 
Cotriguaçu, Entretanto, o núcleo urbano do município encontra-se a montante dos limites da 
reserva, de forma que o Igarapé do Noca, que atravessa a cidade, possivelmente deve estar 
transportando matéria de origem fecal ao território indígena. Pelo fato de ser criado 
recentemente, os dados referentes a Cotriguaçu são muito escassos, inclusive quanto aos 
planos de saneamento básico. Nesse sentido, propõe-se que seja feito um levantamento mais 
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detalhado da área, visando identificar o nível de comprometimento desse curso d'água e sua 
importância como fonte de abastecimento, pesca ou banho na reserva indígena, para que 
sejam tomadas as precauções necessárias. 

Outro ponto que poderá gerar conflitos na sub-bacia diz respeito à hidrelétrica 
projetada no Salto Augusto com potência prevista de 2.000 MW. Embora os dados técnicos 
do projeto e o nível de estudo não estejam especificados, supõe-se que a área do reservatório 
deva inundar uma região de mata preservada, o que potencialmente induz o processo de 
eutrofização das águas. 

I.2.3 ÂLTO AfliNOS 

A Sub-bacia do Alto Arínos apresenta, em termos gerais, os mesmos problemas 
decorrentes do cultivo extensivo de soja já comentados no Alto Juruena (I.2.1). Entretanto, o 
nível de comprometimento dos recursos hídricos na região do Alto Arinos 6 muito maior 
pelo fato da sub-bacia dispor apenas de 1una pequena reserva indígena (AI - Santana) de 357 
Km2 que corresponde a 1 % da área em questão. Assim, com raras exceções, toda a faixa de 
nascentes está desmaiada enquanto que a mata ciliar, na maior parte dos rios, encontra-se 
antropizada e em certos pontos totalmente removida. 

Apesar dos produtores já estarem adotando no plantio o sistema de terraços em 
curvas de nível, minimizando os efeitos erosivos, deve-se levar em consideração que 
praticamente a metade da Sub-bacia do Alto Arinos contém terras de alta fragilidade 
potencial, concentrada nas zonas de cabeceiras, elevando os riscos de assoreamento e 
alteração na qualidade das águas. 

As ações de recuperação de áreas degradadas e controle de microbacías devem ser 
priorizadas em Diamantino, pelo fato deste comportar uma grande extensão de nascentes ao 
longo do divisor das bacias Amazônica Platina e secundariamente o município de Nova 
Mutum, Também deve merecer atenção a cidade de São José do Rio Claro que apresenta 
terrenos já fortemente erodidos. 

Levantamentos preliminares permitem identificar o Alto Arinos como uma das 
regiões de maior intensidade de aplicação de agrotóxicos em Mato Grosso. A utilização do 
produto é maciça em toda a drenagem do Fio Arínos até ã foz do Rio Claro, seu afluente da 
margem esquerda. Apesar da água servida à população ser proveniente apenas: de poços, as 
condições do ecossistema aquático já devem ter sofrido alterações significativas em 
decorrência do uso do solo no entorno, com prováveis reflexos à fauna e flora. 

Assim é recomendável que seja feito um monitoramento da qualidade das águas ao 
longo do Rio Arinos visando avaliar principalmente o nível de contaminação de agrotóxicos. 
Para tanto é necessário que esse estudo seja precedido de um levantamento dos produtos 
químicos mais utilizados, a forma preponderante de aplicação e a época do ano em que o 
uso é mais intensivo. 
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A Sub-bacia do Alto Arinos reúne várias condições para que seja implantado um 
projeto piloto de descarte conjunto de embalagens tóxicas, por agregar vários municípios 
com interesse comum, ligados por um sistema viário que permite o acesso a toda a região. 

Propõe-se também que seja elaborado um cadastro de fontes irrigantes, no sentido de 
evitar escassez de água cm pontos específicos da sub-bacia. 

Quanto aos despejos industriais, merece a atenção do setor de fiscalização da FEMA 
a avaliação da eficiência do sistema de tratamento da destilaria de álcool e das indústrias de 
beneficiamento do látex, situadas em São José do Rio Claro, que têm em comum o fato de 
disporem seus efluentes no solo. Na área de plantio de cana deve-se estar atento à eventual 
contaminação do lençol freático por nutrientes usados nessa lavoura, especialmente os 
compostos de nitrogênio que tendem a se infiltrar no solo. 

I.2.4 BAIXO ARINOS 

A Sub-bacia do Baixo Arinos, situada em área de transição entre os ecossistemas de 
cerrado e Floresta Amazônica, tem como principal fator de impacto sobre os recursos 
hídricos o desmatamento na área de drenagem, visando a exploração de madeiras nobres e 
posterior implantação de pastagem. 

Apesar de conter apenas 24% da área recoberta por terrenos de alta fragilidade 
potencial, as atividades de: desmatamento contribuem para o transporte de sólidos aos rios, 
sobretudo se não forem preservadas as matas de galeria. Além disso, a sub-bacia já 
compreende a formação florestal amazônica, cuja remoção interfere na disponibilidade 
hídrica regional. 

Entretanto, o baixo curso do Rio Arinos está condicionado ao uso e ocupação do 
solo da Sub-bacia do Alto Arinos, recebendo sólidos e produtos tóxicos aplicados no cultivo 
de soja. O município mais afetado é Porto dos Gaúchos, pois está localizado imediatamente 
a jusante da região de cerrados, utilizando as águas do Rio Arinos para abastecimento. Nesse 
sentido, propõe-se que o programa de monitoramento da qualidade das águas sugerido 
anteriormente, seja estendido até às imediações dessa cidade. 

Os dados fornecidos pela SANEMAT ( item 5 ), embora com um número reduzido 
de amostragem indica que a água bruta no Alto Arínos apresenta altos níveis de cor e 
turbidez, o que pode interferir no sistema de desinfecção da água tratada, prejudicando a 
saúde da população abastecida. 

Outro conflito potencial observado na sub-bacia diz respeito aos planos energéticos 
que prevêem dois aproveitamentos no Rio do Sangue, sendo o maior deles (UHE - Salto de 
Caiubu - 30 M\V) localizado em plena reserva indígena (AI - Apiaka/Kaybi) no Município 
de Juara, 

Apesar dos índios serem até o momento favoráveis à proposta, é de fundamental 
importância que os impactos gerados na região, mesmo supondo uma pequena área de 
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alagamento, sejam perfeitamente esclarecidos à comunidade: visando a implementação de 
programas que minimizem os efeitos negativos da barragem. 

I.3.1. ALTO TELES PIRES 

A Sub-bacia do Rio Teles Pires é a unidade hidrográfica da região norte do Estado 
mais visada para o desenvolvimento de estudos ambientais, tendo sido eleita como prioritária 
nas ações do PRODEAGRO, desde a concepção do Projeto. Do ponto de vista ambiental, 
ela pode ser dividida em dois compartimentos, onde seu alto curso (Sub-bacia I.3.1) está 
relacionado ao cultivo extensivo da soja no sistema de cerrado, enquanto que o baixo curso 
(Sub-bacia I.3.2) que abriga uma faixa de transição para a floresta amazônica, compõe uma 
dns âreas mais deterioradas pela atividade garimpeira em todo Estado do Mato Grosso. 

Antes do evento do garimpo, a região foi palco de um intenso processo de 
colonização, cujos assentamentos tiveram como vetor principal o eixo viário da Br -163, 
implantada ao longo do vale do Rio Teles Pires. No cerrado, o processo de desmatamento 
culminou com o plantio de soja, sendo que hoje a população já sente os efeitos dessa prática 
através da erosão do solo, assoreamento dos rios e contaminação das águas por fertilizantes e 
agrotóxicos. O problema mais significativo que os fertilizantes acarretam às águas se dá por 
ocasião dos barramentos dos rios, desencadeando um processo de eutrofização do 
reservatório, com consequente deterioração do manancial pelo fato de existir várias 
propostas de implantação do hidrelétricas na área, esse fator avaliado esse deve ser levado 
em consideração por ocasião do licenciamento. 

Os agrotóxicos por sua vez representam riscos à saúde pública e também aos 
ecossistemas terrestre e aquático; porém, até o momento, o nível de conhecimento a 
respeito da presença desses elementos nos recursos hídricos em Mata Grosso é praticamente 
nulo. 

A CETESB: em convênio estabelecido com a FEMA, no âmbito do PRODEAGRO, 
elaborou um programa de monitoramento da qualidade das águas em toda sub-bacia, 
incluindo inúmeros parâmetros físicos e químicos. Seria interessante que esses dados, como 
já foi proposto há váríos anos pela Divisão de Gestão de Recursos Hídricos da FEMA, 
resultasse num índice de qualidade das águas específico para a região em estudo. O IQA 
usualmente adotado reflete índice de poluição proveniente das áreas urbanizadas, o que de 
fato não é relevante na sub-bacia em questão. 

O problema no Rio Teles Pires está relacionado essencialmente à turbidez, potencial 
das águas propiciada por um so1o de alta fragilidade aliado ao desmatamento das nascentes e 
margem de rios e o lançamento maciço de agrotóxicos na lavoura.. Através desse programa 
de amostragem será possível identificar as áreas mais criticas e promover um ajustamento da 
rede de monitoramento. Seria oportuno que~ numa próxima etapa, o trabalho incluísse o 
levantamento de agrotóxicos e também de parâmetros biológicos, como macroinvertebrados 
benrônicos, pois devido à pouca mobilidade desses seres, eles respondem muito bem às 
alterações ecológicas impostas ao meio aquático. Esse trabalho poderia ser feito na Sub-bacia 
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do Alto Teles Pires, uma vez que o leito do rio na região não foi alterado por dragagens, 
como ocorre em zonas de garimpo, 

Em termos de fiscalização; deve-se estar atento à proliferação de pocilgas na região, 
que tende a aumentar devido à expansão da suinocultura, O levantamento da FEMA não 
está atualizado nesse setor, merecendo que seja feita uma melhor avaliação dos projetos 
previstos pelas cooperativas implantadas na sub-bacia, 

O Alto Teles Pires é a sub-bacia que reúne condições mais favoráveis à 
implementação de projetos pilotos de microbacias, pois atualmente está sendo colocado em 
prática um programa conduzido pela COOPERLUCAS, em convênio com a Secretaria de 
Agricultura do Estado de Mato Grosso, prívííegiando o Município de Sorriso. 

A metodologia participativa do programa vem justamente de encontro aos objetivos 
do PRODEAGRO. podendo ser adotada para outras regiões do Estado. 

Nesse sentido, é de fundamental importância que haja uma integração do núcleo 
técnico da Secretaria de Agricultura com a equipe do PRODEAGRO para que possam ser 
desenvolvidos trabalhos conjuntos minimizando esforços. 

Em termos de educação ambiental, a cidade de Lucas do Rio Verde já contextualizou 
vários programas nas escolas públicas voltados à prevenção do cólera, o que ajudou a 
sensibilizar a população para as questões de saneamento básico. Há também outros projetos 
em desenvolvimento envolvendo professores do município que têm interesse voltado às 
questões ambientais, com enfoque específico para os recursos hídricos. Esse conjunto de 
fatores toma a região especialmente receptiva aos trabalhos que a FElv1Ã vem propondo 
nesse setor para o Estado. 

I.3.2. BAIXO TELES PIRES 

A região do Baixo Teles Pires recebe a contribuição das matérias provenientes do 
alto curso e, adicionalmente, tem como principal fator de deterioração ambiental a 
exploração do garimpo de ouro. 

Pelo fato dessa atividade estar em plena decadência, a mão de obra excedente 
procura outras alternativas econômicas, seja na lavoura de pequena produção, seja nas 
madeireiras, ou em outros pontos de garimpagem, enquanto que uma parte vive nas cidades 
maiores. formando bolsões de miséria. 

O cenário resultante indica que a sub-bacia deve sofrer medidas essencialmente 
corretivas, com projetos de recuperação de áreas já degradadas: havendo inúmeras iniciativas 
nesse sentido por parte da FEl\.1.J\ em conjunto com o PRODEAGRO. 

Cabe destacar que a drenagem dos rios: com leitos totalmente descaracterizados e 
sem calha definida, formam enormes cavas que interrompem o fluxo normal dos cursos das 
águas em direção ao rio principal. No caso da área de drenagem do Rio Peixoto Azevedo, 
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nota-se que essas cavas funcionam como tanques de decantação, possivelmente retendo 
uma parte do mercúrio que aos poucos se sedimenta no solo. 

Depois de algum tempo} as áreas de exploração já abandonadas começam a ser 
recobertas por uma vegetação pioneira, com predomínio de capim e alguns arbustos, que 
promovem uma certa recomposição natural Sugere-se que especificamente nesses locais 
sejam efetuados estudos, em caráter acadêmico, visando avaliar o nível de contaminação de 
mercúrio no solo e nas plantas que ali se desenvolvem naturalmente. Se o resultado indicar 
que não há incorporação do metal pela vegetação, esse espaço, hoje totalmente degradado, 
poderá ser novamente utilizado para finalidades diversas, sem prejuízo à saúde pública. 
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Alguns municípios dessa região apresentam como proposta a utilização das cavas 
abandonadas para criação de peixes destinados ao comércio; essa prática, porém, deve ser 
totalmente descartada pelo menos até que sejam efetuadas pesquisas no sentido de 
determinar o potencial de incorporação do metal na cadeia alimentar aquática nesse 
ambiente. Uma forma interessante de aproveitamento dessas áreas tem sido colocada em 
prática na cidade de Matupá, onde são formados lagos ornamentais associados a um espaço 
de lazer no entorno, integrando-se à paisagem urbana de forma harmoniosa. 

Vários Ievantamentos já foram realizados na região, visando identificar o nível de 
criticidade das águas e dos sedimentos, destacando-se o trabalho elaborado recentemente 
pela FEMA!MET .Mv'.IA T, no contexto do PRODEAGRO, intitulado "Diagnóstico das 
Atividades Mineradoras da Bacia do Rio Teles Pires, 1994" 

Paralelamente, teve início um projeto de identificação das áreas mais frágeis no Teles 
Pires, em escala 1:100.000, visando ordenar os processos de licenciamento ambiental. De 
acordo com os temas estabelecidos pelo programa, foi efetuada uma campanha de qualidade 
das águas na área de drenagem do Rio Peixoto de Azevedo, durante o período de cheias 
( I 994 ), procedendo-se a coletas para análises tisico-químicas em inúmeros pontos de 
amostragem. Seria oportuno que esse estudo, no âmbito do PRODEAGRO, a cargo da 
FEMA, tivesse continuidade, devendo ser realizada mais uma campanha de qualidade das 
águas na época de estiagem, quando o nível de exploração do ouro é maior, piorando 
consideravelmente as condições gerais dos cursos d' água. 

Esse trabalho teve como prioridade a sub-bacia do Rio de Peixoto Azevedo, por ser a 
mais impactada. Enquanto o programa não englobar outras drenagens da região, sugere-se 
que a FEMA utilize como referência o mapa de fragilidade ambiental constante deste 
relatório ( escala 1: L 500. 000 ), para dar suporte ao setor de licenciamento das atividades 
potencialmente poluidoras. Assim, os empreendimentos situados em áreas de alta fragilidade 
potencial deverão apresentar maior nível de detalhamento por ocasião do desenvolvimento 
dos estudos de impacto ambiental. 
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Do ponto de vista ambiental, a Sub-bacia do Rio Xingu apresenta como característica 
fundamentai a manutenção de uma das mais expressivas reservas indígenas do Brasil - o 
Parque Nacional do Xingu, cuja delimitação espacial exclui do domínio indígena 
praticamente toda a faixa de nascentes na área de drenagem. 

Como decorrência dessa situação, os territórios indígenas tomaram-se receptores de 
águas que atravessam longos trechos já impactados pela ação do desmatamento, do plantio 
de soja e de pontos de garimpo. Assim, propõe-se que a gestão de recursos hídricos nessa 
sub-bacia envolva necessariamente a participação desses povos através da FUNAL bem 
como do CEDI-Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que tem propostas já 
definidas sobre a fiscalização das fronteiras no Parque Nacional, com enfoque para as bacias 
hidrográficas. 

Apesar de não se conhecer com exatidão as alterações já ocorridas na qualidade das 
águas do Xingu supõe-se, com base nas visitas a campo e nos dados disponíveis, que as 
mesmas ainda mantêm em geral um padrão satisfatório do ponto de vista ecológico e 
sanitário, motivo pelo qual as medidas de proteção ambiental nessa região deverão ser 
fundamentalmente preventivas. 

Sugere-se inicialmente que seja feito um ievantamento mais aprofundado sobre os 
usos das águas nas reservas indígenas, mediante entrevistas e inspeções ao locai visando 
conhecer os rios utilizados para abastecimento. que deverão sofrer a máxima proteção a 
montante, além da questão da pesca, entre outros usos das águas que mereçam cuidados 
especiais. Com base nessas informações, poderá ser elaborado um programa de 
monitoramento dos rios, com uma rede mínima de amostragem, para identificar o grau de 
comprometimento das águas que fluem às reservas, 

Na Sub-bacia do Alto Xingo, o Rio Ronuro é o que vem sendo submetido a maiores 
pressões antrópicas, não possuindo qualquer área de proteção ambiental ao longo de seu · 
trecho. Os impactos mais significativos provém do município de Paranatinga, que abrange a 
região de nascentes dos principais formadores do Rio Xingu, onde se desenvolvem pastagens 
e plantio de soja. Além desse aspecto, o Rio Jatobá, afluente da margem direita do Ranuro, é 
explorado por garimpes no seu alto curso, o que tem gerado reclamações constantes por 
parte dos índios, pelo fato do rio entrar na área do Parque com alto nível de turbidez, 

Dessa forma, Paranatinga deve ter prioridade no deeenvotvímento de programas de 
recuperação de áreas degradadas, ao mesmo tempo que Primavera do Leste e São Joaquim 
deverão promover estudos de microbacias nas cabeceiras do Rio Culuene, onde o plantio de 
soja é extensivo. 
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Seria também oportuno avaliar ao; condições das águas do Rio Sete de Setembro, 
próximo à foz do Rio Culuene, pois esse ponto está situado imediatamente a montante do 
limite do parque indígena, refletindo toda ocupação dos municípios de Canarana e Água 
Boa., na porção inserida no Alro Xíngu . 
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O Rio Culuene consta dos planos hidrelétricos da CEMA T para a implantação de 
vanos aproveitamentos, o que deverá ser rigorosamente avaliado por ocasião do 
licenciamento ambiental, visando minimizar os efeitos dos barramentos do rio sobre os 
territórios indígenas . 

A Sub-bacia do Médio Xingu tem no Rio Manissauá-Missu, ou Manito, como 6 
conhecido regionalmente, a área mais pressionada pelas atividades antrópicas em toda faixa 
que abrange a margem esquerda do Rio Xingu, devido à intensificação no desmatamento por 
madeireiras e à implantação de pastagens. Propõe-se, no contexto de monitoramento das 
águas, que seja considerado como ponto de amostragem as imediações de sua foz no Rio 
Arraias, coincidindo com a fronteira da reserva indígena e representando todo o afluxo de 
materiais provenientes dos municípios de Santa Cármen, Cláudia e Marcelândia, 

Deve-se também estar atento para a tendência à expansão de áreas irrigadas nessa 
regiao que, embora sejam destinadas à pequena produção, principalmente hortaliças, já 
enfrentam conflitos de escassez de água em determinados córregos usados por dois ou mais 
proprietários. Embora esse fato tenha sido constatado especificamente em Marcelândia, é 
possível que o mesmo problema ocorra em outros locais onde se pratica a irrigação, 

Na margem direita do Xingu, o Rio Suiá-Miçu, seu principal contribuinte, deve ser 
incluído no eventual monitoramento da área, já que o ponto próximo ao limite do Parque 
representa toda a ocupação no Município de Querêncía e uma parte de Ribeirão Cascalheira. 
Em São José do Xingu, a área de drenagem do Rio Preto reflete urnas das manchas 
desmatadas de maior extensão em toda a Sub-bacia do Rio Xingu. 

Outro ponto a ser discutido diz respeito aos resultados obtidos pelo Hospital São 
Paulo, que pesquisou o índice de mercúrio em fios de cabelos da comunidade indígena do 
Parque Nacional, cujos valores em geral são considerados elevados. Pelo fato da atividade 
garimpeira na Sub-bacia do Rio Xingu ser restrita: é possível que a contaminação dessa área 
seja proveniente da região do Teles Pires, através do transporte do metal via aérea, já que o 
processo de amalgamação permite a evaporação de quantidades significativas de mercúrio. 
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Il.1.1. ALTO RIO ARAGUAIA 

Essa sub-bacia tem uma ocupação antiga e consolidada sendo que, durante muitos 
anos, foi palco de intensa atividade minerária baseada na exploração de diamante, cuja 
produção encontra-se atualmente em franco declínio. A atiVidade econômica predominante 
na região é a pecuária, onde se observam amplas zonas desmaiadas, incluindo nascentes e 
matas de galeria, ocorrendo também o cultivo extensivo de; soja na área de cabeceiras, cujo 
padrão se estende pela Bacia Platina. 

O Rio Araguaia delimita nessa sub-bacia os estados de Mato Grosso e Goiás, 
passando por vários núcleos urbanos em ambas as margens. Embora as cidades sejam de 
pequeno porte, nenhuma delas dispõe de sistemas de coleta e tratamento de esgotos, sendo 
os efluentes lançados em parte nos córregos das cidades, alcançando posteríormente esse rio. 
Os depósitos de lixo a céu aberto em vários locais da sub-bacia também constituem focos 
isolados de poluição. Como decorrência da produção leiteira, hoje assumindo maior 
unportância econômica, há um pequeno número de laticínios distribuídos nas principais 
cidades, alguns deles sem controle da emissão de efluentes líquidos, que deverão ter maior 
controle por parte do setor de fiscalização da FEMA. 

As águas do Rio Araguaia nesse trecho são utilizadas, em menor grau, para 
abastecimento público. e também para atividades de pesca e recreação. Está previsto. ainda. 
nos planos hidrelétricos o aproveitamento desse rio para a construção de quatro usinas, que 
totalizam um potencial superior a 1.000 M\V . 

Seu principal contribuinte, o Rio das Garças, atravessa trechos onde se verifica a 
extração de diamante, recebendo até hoje aporte significativo de material em suspensão, cuja 
mancha se estende até sua foz na cidade de Barra do Garças. As nascentes do Rio das 
Garças são parcialmente derivadas para projeto de irrigação nessa área. Na faixa de 
cabeceiras de ambos, a aplicação de agrotóxicos é intensiva, já tendo sido detectados traços 
do produto "trifuralína" muito tóxico, no alto curso do Araguaia em 1988. 

Esse cenário resume os conflitos hoje verificados nos recursos hídricos, resultantes 
de uma ocupação desordenada, altamente ímpactante, agravados pelo fato da sub-bacia · 
dispor de uma área muito pequena protegida legalmente (Al.Merure). Pelo fato da região 
estar cm fase de declínio do garimpo, nota-se que há uma tendência para que os impactos 
sejam atenuados, sendo oportuno no momento aplicar medidas de controle ambiental 
fundamentalmente corretivas. Essa tendência, entretanto, poderá ser alterada em função da 
hidrovia /\rnguaia- Tocantins, cuja atividade portuária deve acarretar uma novo impulso 
econômico, principalmente se o trajeto incluir as cidades de Alto Araguaia e Barra do 
Garças, que estão conectadas a importantes entroncamentos rodoviários. 

Até o momento a Sub-bacia do Alto Araguaia não foi contemplada com projetos de 
preservação ambiental, merecendo estudos de recomposição de áreas degradadas, 
priorizando a área de drenagem do Rio das Garças, sobretudo nos municípios de Tesouro e 
Guiratinga, por se encontrarem numa situação mais critica. O desenvolvimento de programas 
de microbacias deverá ter início preferencialmente no município de Alto Araguaia, bem 
como em Alto Garças, pelo fato de estarem posicionados no setor mais a montante da sub 
bacia, abrigando a faixa de nascentes, devendo ser elaborado complementamente um 
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programa de descarte de embalagens tóxicas. Recomenda-se também, proceder neste último, 
a uma investigação mais detalhada sobre as fontes irrigantes, no sentido de prevenir uma 
eventual escassez de água em alguns córregos regionais. 

Na questão de saneamento básico, o município mais critico é Torixoréu, pois está 
situado no setor a jusante do Rio Araguaia, derivando suas águas para abastecimento. Nesse 
caso, propõe-se que seja coletado o maio número possível de informações disponíveis sobre 
a qualidade da água bruta captada, verificando principalmente o histórico dos parâmetros de 
colímetria e turbídez e relacionando com eventuais surtos de doenças de veiculação hídrica 
na cidade. Recomenda-se também que seja efetuada uma avaliação urgente no sistema de 
lançamento de esgotos hospitalares nos córregos urbanos, para que sejam tomadas 
providências imediatas, atendendo inclusive o que dispõe a resolução CONAMA Nº 20, 
1986. 

Para efeito de monitoramento das águas da sub-bacia, sugere-se que sejam renas 
amostragens no Rio das Garças imediatamente a jusante dos núcleos urbanos, enquanto que 
no Rio Araguaia devem ser tomadas amostras nas imediações da cidade de Alto Araguaia, 
Torixoréu e no município de Pontal do Araguaia, antes da confluência com o Rio das 
Garças. Na ocasião, seria oportuno que fossem coletadas amostras destinadas a análise de 
agrotóxicos. 

Quanto ao licenciamento ambiental, propõe-se que seja atualizado o Ievantamentc 
das indústrias de laticínios da região, pois aiguns estabelecimentos devem estar dispondo seus 
efluentes inadequadamente. No que diz respeito aos projetos de hidrelétricas, já foram 
elaborados os EIA/RThtlA's das lJHE's Couto de Magalhães e do Peixe, mas seria 
interessante que a análise contemplasse o efeito conjunto dos vários barramentos previstos 
no Rio Araguaia, 

I.2.2. MÉDIO RlO ARAGUAIA 

A Sub-bacia do Médio Rio Araguaia tem como principal característica apresentar 
uma grande planície de inundação, o que confere a ela a maior porcentagem de terras de alta 
fragilidade potencial (93%) entre todas as unidades hidrográficas propostas neste estudo. 

Abrangendo unicamente o Município de Cocalinho em termos de gestão ambiental, a 
região do Médio Araguaia comporta também o núcleo urbano de Araguaíana, no seu trecho 
mais a montante. As águas do Araguaia nessa sub-bacia são influenciadas pelo uso do solo 
no alto curso e também pelos estados limítrofes Goiás e Tocantins. No seu conjunto, porém, 
é uma região pouco impactada. de baixa densidade populacional, com uso do solo 
essencialmente pecuário; sendo assim, as medidas para preservação dos recursos hídricos na 
sub-bacia devem ter caráter essencialmente preventivo. principalmente no que se refere à 
construção de estradas que constituem um elemento impactante na área. 

Nesse sentido, a hidrovia Araguaia Tocantins deverá ser um elemento positivo na 
região, constituindo uma via alternativa de transporte. Por outro lado, se os núcleos urbanos 
nesse setor estiverem contemplados como zonas portuárias, deverão ser tomados cuidados 



no sentido de prevenir um maior aporte de carga de origem fecal ao rio, além de óleos e 
graxas proveniente das embarcações, cuja presença na água é conflitante com o uso 
balneário que se desenvolve nesses locais, além de comprometer a vida de seres aquáticos. 

Outro ponto a ser destacado na região diz respeito ao saneamento básico, já que o 
suprimento em Araguaiana utiliza parcialmente as águas do Rio Araguaia, no trecho logo a 
jusante da Sub-bacia II.3.1 (Alto Araguaia), com alto nível de degradação. Propõe-se, 
portanto, que seja feito um acompanhamento da qualidade das águas do rio no ponto de 
captação, visando avaliar as condições desse manancial para abastecimento. Cocalinho, por 
sua vez, apresenta lençol freático aflorante, o que prejudica o funcionamento correto das 
fossas domiciliares, estando as águas subterrâneas susceptíveis à contaminação fecal. 

Nesse caso, a solução mais indicada é propiciar o atendimento à toda população 
urbana com água tratada, evitando a utilização de poços domésticos, ou investir em infra 
estrutura de coleta e tratamento de despejos domésticos. 

Il.1.3. BAIXO RIO ARAGUAIA 

Essa sub-bacia caracteriza-se por se situar no trecho mais a jusante do Rio Araguaia, 
recebendo também as águas do Rio das Mortes. Os principais impactos nos recursos hídricos 
na região estão relacionados aos terrenos de alta fragilidade potencial, que ocupam mais de 
60% da sua área, associados aos desmatamentos voltados à implementação de pastagens, 
observando-se manchas contínuas devastadas de grande extensão ao longo dos principais 
eixos viários, que cortam essa porção do Estado. 

Nesse caso, merecem prioridade nas ações corretivas, entre as quais programas de 
microbacias, contemplando recomposição de mata ciliar, os municípios de São Félix do 
Araguaia e Cana Brava do Norte, por abrigarem uma extensa faixa de nascentes dos 
principais contribuintes do Araguaia nesse trecho ( rios Xavantinho e Tapírapé) 

A cidade de São Félix do Araguaia está localizada imediatamente a jusante do 
encontro dos rios Araguaia e das Mortes, de forma que seria oportuno avaliar a qualidade 
das águas do Araguaia nessa localidade, um.a vez que são usadas para abastecimento urbano 
do município e também como balneário. 

É provável que as outras cidades ribeirinhas (Luciara e Teresínha) tenham nesse 
trecho do rio águas mais compatíveis com o uso a que se destinam, já que o suprimento 
urbano é feito através de poços. Entretanto, os três núcleos urbanos estão assentados sobre 
áreas alagadiças, de forma que deverão ser priorizados em termos de infra-estrutura 
sanitária, pelos motivos expostos anteriormente, 

O Rio Araguaia tem sido historicamente utilizado para navegação de pequeno porte; 
porém, a implantação da hidrovia deverá dar um novo impulso econômico à região. Nesse 
caso, são válidas as mesmas recomendações já citadas para a Sub-bacia do Médio Araguaia 
(Il.1.2), c.iso o projeto contemple essas cidades como zona portuária. 
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Il.2.1. ALTO RIO DAS MORTES 

A Sub-bacia do Alio Rio das Mortes caracteriza-se por constituir um vetor de 
expansão urbana, propiciado pela malha viária regional e, atualmente, as áreas indígenas 
remanescentes nessa região já sentem a pressão no seu entomo para ocupação com lavouras. 

No momento, os principais fatores de impacto nos recursos hídricos estão associados 
ao plantio da soja nas nascentes, como ocorre em outras sub-bacias; porém, um conflito 
iminente na região é identificado no Município de Campo Verde, onde a empresa de água 
mineral "Cristalina" tem sua captação localizada em plena área de cultivo de soja estando, 
portanto, sujeita, à contaminação por produtos químicos. Assim, recomenda-se que seja feita 
uma inspeção ao ponto de captação para avaliar o sistema de proteção do manancial e 
efetuar análises de água específicas para identificar eventuais traços de agrotóxicos. 

Dois fatores chamam a atenção quanto ao uso previsto das águas na Sub-bacia: o 
primeiro deles refere-se à sequência de hidrelétricas planejadas ao longo do Rio das Mortes. 
entre outras situadas nos seus afluentes, e também a vocação para a expansão de culturas 
irrigantes nessa área, o que deverá merecer um planejamento no sentido quantitativo, posto 
que o Projeto Irrigar da Secretaria de Agricultura privilegia alguns quadriláteros nesse setor. 

Apesar do Rio das Mortes até o momento apresentar condições satisfatórias das 
águas do ponto de vista ecológico e sanitário, inclusive com níveís de turbidez aceitáveis, de 
acordo com os dados levantados, é possível que suas águas já apresentem traços de 
agrotóxicos. Nesse caso: merece cuidados especiais a cidade de Nova Xavantina, que capta 
as águas do rio para suprimento urbano, e também as reservas indígenas, que utilizam esse 
manancial como fonte de pesca e abastecimento. 

O Rio das Mortes representa um patrimônio a ser preservado, posto que suas 
características ainda estão em níveis satisfatórios: tendendo a deteriorar a médio prazo, caso 
não sejam postas em prática medidas preventivas. A comunidade inclusive está mobilizada 
para essa questão, já tendo sido feitas excursões "ecológicas" por Organizações Não 
Governamentais, no sentido de alertar quanto aos riscos de degradação desse curso d' água. 

Dentro de um programa preventivo, sugere-se que sejam feitos alguns levantamentos 
básicos para avaliar o nível de desmatamento da sub-bacia, inclusive das margens dos 
principais contribuintes. Nesse caso, poderá ser utilizado como instrumento de trabalho o 
mapeamento da cobertura vegetal na escala 1: 250.000, elaborado pela FEMA/IBAM~ no 
contexto do PRODEAGRO. elaborado a partir da interpretação de imagens de satélite. Até o 
presente, estão disponíveis os levantamentos efetuados na faixa territorial do Estado para os 
at'1.0S de 1992/1993. 

Com base nesses dados, poderá ser feito um cruzamento com o mapa de fragilidade 
ambiental constante deste estudo, visando definir os pontos mais criticos de erosão, que já 
devem estar contribuindo com sólidos para os rios da região. 

- 
Ao par dessas atividades, sugere-se que sejam iniciados os trabalhos de campo, com 

entrevistas em casas de lavoura e agricultores para identificar os insumos mais utilizados na 
6 
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agricultura, as áreas de aplicação mais intensiva, os métodos adotados e o local de descarte 
de embalagens. 

É necessário também proceder o cadastro das fontes irrigantes, juntamente com a 
Secretaria de Agricultura do Estado e EMP AER. e avaliar a demanda de água necessária 
para as diferentes culturas. No que diz respeito às hidrelétricas, é importante obter dados 
específicos dos projetos, tais como o local preciso dos barramentos, a área a ser alagada, as 
vazões previstas de jusante, para que possa ser compreendida a dinâmica do rio, quando 
todos os empreendimentos já estiverem em operação. 

Para as áreas indígenas da região, propõe-se que sejam feitas entrevistas no local com 
o objetivo de reconhecer o uso dos príncípais cursos d'água que passam pelas reservas e 
entender a expectativa que a comunidade indígena tem frente aos recursos hídricos regionais. 

Nos núcleos urbanos, os levantamentos deverão ter ênfase na questão de saneamento 
básico, detalhando as informações obtidas no presente estudo, tais como o sistema de 
drenagem de águas pluviais, as condições dos córregos que atravessam as cidades, 
localização das indústrias potencialmente poluidoras, visitas aos pontos de captação de água 
e; os episódios de doenças de veiculação hídrica, normalmente obtidos na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Na etapa seguinte, poderá ser estabelecida uma rede prévia de monítoramento das 
águas, nos pontos considerados potencialmente críticos. Inicialmente. propõe-se que seja 
analisada uma quantidade mínima de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos para1 em 
seguida, fazer um ajuste da rede incluindo outras análises mais complexas como agrotóxicos, 
metais pesados e macroinvertebrados bentônicos, 

Ao mesmo tempo, seria oportuno fazer um estudo de prognóstico sócio-econômico e 
ambiental na sub-bacia prevendo um horizonte de 1 O anos, onde deveriam ser analisados: 
projeção populacional nos municípios pertencentes à sub-bacia, uma vez que os dados 
censitários já se encontram desatualiz.ados; identificar a aptidão agrícola dos solos, com base 
no mapeamento elaborado pela Cooperação Técnica do PRODEAGRO, 1994; analisar as 
tendências de práticas agrícolas, do uso do solo e das águas na região; verificar o potencia] 
de agroindustrialização na sub-bacia, ente outros aspectos. 

Do ponto de vista hidrológico, sugere-se que sejam estudadas as demandas do 
recurso hídrico nos pontos passíveis de irrigação, de forma a orientar os processos de 
licenciamento nesse setor. Complementamente, poderão ser efetuados levantamentos 
hidrosedimentométricos e de transporte de poluentes, para avaliar o alcance de sólidos e 
produtos químicos aplicados na lavoura, bem como aqueles provenientes de áreas urbanas. 

Os resultados desse trabalho pressupõem uma pré-definição do enquadramento dos 
recursos hídricos da Sub-bacia do Alto Rio das Mortes. 

Cabe ressaltar que, diante dos recursos disponíveis atualmente na FE:MA, no âmbito 
do PRODEAGRO, existem duas prioridades na Bacia Araguaia-Tocantina: a Sub-bacia do 
Alto Araguaia: muito impactada, onde deverão ser tornadas medidas essencialmente 
corretivas e a Sub-bacia do Rios das Mortes, cujas condições atuais e projeções a médio 
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prazo indicam a necessidade de tomada de medidas preventivas, cabendo ao Órgão 
Ambiental definir a urgência do desenvolvimento dos trabalhos nessas áreas. 

II.2.2 - BAIXO RIO DAS MORTES 

Essa sub-bacia caracteriza-se também pela alta fragilidade potencial dos terrenos, que 
atinge um índice superior a 88% da área em questão. As reservas indígenas AI - Areões e AI 
- Pimentel Barbosa representam praticamente as únicas manchas remanescentes de cerrado 
ainda preservadas, ocupando 18, 5% das terras do Baixo Rio das Mortes. Tais reservas já 
sofrem uma forte pressão antrópica no seu entorno, principalmente a AI - Areões, cujo 
limite coincide em parte com a BR-15 8. 

O principal fator de impacto nesse território indígena está associado à atividade 
garimpeira em Nova Xavantina, que flui em direção à reserva indígena Areões. 

Outro elemento impactante aos recursos hídricos na região, a exemplo do que ocorre 
em toda a Bacia Araguaia-Tocantins, diz respeito às rodovias, assentadas sobre pacotes 
arenosos) altamente comprometidas pelas voçorocas que ocorrem no seu entorno, muitas 
delas avançando sobre o próprio traçado da estrada. 

Além de merecer ações emergenciaís para contenção dos processos erosivos, essas 
vias mostram claramente os efeitos que o desmatamento e a ocupação não planejada do solo 
trazem à região. 

Vários cursos d'água afluentes da margem esquerda do Ribeirão Ínsula, atravessados 
pela BR-1S8 em Barra do Garças, já apresentam sinais nítidos de turbídez devido à remoção 
da cobertura vegetal no entomo, inclusive da mata ciliar. Propõe-se, portanto, que os 
trabalhos a serem desenvolvidos com microbacias tenham início nessa faixa que é ocupada 
predominantemente por atividade agropecuária. 

Embora já seja possível detectar cursos d'água na sub-bacia com certo nível de 
comprometimento, a região mantém, em geral, as águas com qualidade satisfatória, mesmo 
estando situada a jusante em relação ao curso do rio principal. 

É interessante destacar que todos os núcleos urbanos dos municípios dessa área estão 
situados cm outras sub-bacias; no entanto, seria oportuno fazer amostragens ao longo do Rio 
das Mortes, em pontos localizados a montante e a jusante das reservas indígenas, estendendo 
o programa de monitoramento proposto para o Alto Rio das Mortes. 
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