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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a fragilidade ambiental da bacia 

hidrográfica do córrego Bebedouro (BCCH), no ano de 2019, bacia esta, localizada 

entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria/MS, onde está instalada a fábrica de 

celulose da Eldorado Brasil e é considerada por ela sua bacia modelo. Para tanto, 

foram elaborados mapas temáticos de clima, geologia, solos, declividade, para gerar 

o de fragilidade potencial natural e deste, com o de uso e cobertura da terra, para o 

de fragilidade ambiental, conforme metodologia de Ross (1994) e Crepani et al. 

(2001). Porém, foram gerados também mapas temáticos complementares de 

enquadramento da qualidade das águas superficiais, nas classes Conselho Nacional 

de Meio Ambiente – CONAMA, resolução 357/05. Visando a partir do cruzamento 

das informações, culminaram com a construção de uma carta de fragilidade 

ambiental, que enfatize seus recursos hídricos. Espera-se que os resultados possam 

contribuir no aperfeiçoamento do plano de manejo da bacia do Bebedouro, efetuado 

pela empresa Eldorado Brasil e nortear dentre inúmeros pontos, a recuperação de 

áreas degradadas, a recomposição da vegetação ripária e a manutenção do ciclo 

hidrológico. Pois a disponibilidade de água é uma das principais variáveis para a 

manutenção do ritmo de crescimento das florestas, sem abalar o balanço hidrológico 

maior da bacia. Abrindo-se também, caminhos para o desenvolvimento de novas 

metodologias e práticas conservacionistas ambientais partindo da análise de cartas 

de fragilidade ambiental, com ênfase hídrica de bacias hidrográficas. Os resultados 

apontaram o predomínio da classe de fragilidade ambiental média (3) nas quatro 

estações, entre 72% e 76% da área total da bacia, seguida pela classe baixa (2) com 

área de ocupação variando entre 17% e 20% do total, a classe muito alta (5) com 

uma área entre 6% e 7% do total. Por fim a classe alta (4) obteve valores variando 

entre 0,3% a 1,2% da área total da bacia. Aliados ao enquadramento de qualidades 

das águas superficiais da BHCB segundo o CONAMA, atribuído de forma geral a 

classe I para o ano de 2019, possibilitando as correlações necessárias para 

compreensão das dinâmicas deste sistema. 

 

Palavras-chave: BH Córrego Bebedouro. Quantidade e Qualidade das Águas 

Superficiais. Fragilidade Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

The present work aims to evaluate the environmental fragility of the Bebedouro 
stream watershed (BSW), located between the municipalities of Três Lagoas and 
Selvíria / MS, where the Eldorado Brasil pulp industry is installed and is considered 
by it to be its model watershed. For this purpose, thematic maps of climate, geology, 
soils, slope were prepared to generate the potential natural fragility and, with the land 
use and land cover, for the environmental fragility, according to the methodology of 
Ross (1994) and Crepani et al. (2001). However, complementary thematic maps for 
framing the quality of surface water were also generated, in the classes National 
Council for the Environment - CONAMA, resolution 357/05. Aiming from the crossing 
of information, they culminated in the construction of a chart of environmental 
fragility, which emphasizes its water resources. It is hoped that the results may 
contribute to the improvement of the management plan for the Bebedouro watershed, 
carried out by the company Eldorado Brasil and guide, among many points, the 
recovery of degraded areas, the restoration of riparian vegetation and the 
maintenance of the hydrological cycle. Because water availability is one of the main 
variables for maintaining the growth rate of forests, without affecting the greater 
hydrological balance of the basin. Also opening up paths for the development of new 
environmental conservation methodologies and practices based on the analysis of 
environmental fragility charts, with a water emphasis on watersheds. The results 
showed the predominance of the Medium class (3) of environmental fragility in the 
four seasons, between 72% and 76% of the total area of the watershed, followed by 
the Low class (2) with an occupation area varying between 17% and 20% of the total, 
the Very High class (5) with an area between 6% and 7% of the total. Finally, the 
High class (4) obtained values varying between 0.3% to 1.2% of the total area of the 
basin. Allied to the BSW surfacewater quality framework according to CONAMA, 
generally assigned class I for 2019, enabling the necessary correlations to 
understand the dynamics of this system. 
 
Key-words: Bebedouro stream watershed. Quantity and quality of surfacewater. 

Environmental fragility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, há a preocupação com os impactos e alterações sofridas por 

ambientes hídricos, sobretudo nas últimas décadas com a aceleração dos processos 

de degradação por meio das ações antrópicas como: poluição, contaminação, 

expansão do agronegócio, desenvolvimento de atividades recreativas e turísticas, 

etc.  

Compreender o funcionamento dinâmico e integrado dos componentes da 

Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro torna-se fundamental na busca pela 

conservação e preservação de ecossistemas como este. A inquietação gerada por 

estes processos que interferem diretamente na quantidade e qualidade das águas 

superficiais, fomentou o surgimento de uma parceria entre os Laboratórios de 

Monitoramento Ambiental, de Sensoriamento Remoto e de Geoprocessamento da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas e a empresa 

de Celulose Eldorado Brasil, iniciada no ano de 2018.  

O projeto visa a construção de cartas de vulnerabilidade ambiental, em três 

bacias hidrográficas sul-mato-grossenses, as dos córregos Urutu, Bebedouro e a do 

Ribeirão das Cruzes, a presente dissertação refere-se a bacia hidrográfica do 

córrego Bebedouro, localizada entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria. 

A bacia hidrográfica do Córrego Bebedouro possui uma área de 200,04 km2 e 

nela localiza-se a unidade fabril de celulose Eldorado Brasil com presença da  

silvicultura do eucalipto gênero grandis que ocupa 1,59 km2 da bacia (0,40%), para 

atender sua produção de celulose, que visa sobretudo o mercado internacional. 

No Brasil, no início do século XIX o eucalipto passou a ser utilizado para a 

produção de dormentes, postes e lenha, vinculado as ferrovias paulistas, já no 

século seguintes foi utilizado como barreiras quebra-vento, plantas ornamentais e 

para extração de óleos aromáticos, sendo iniciado seu plantio comercial apenas nos 

anos de 1930 (MEDEIROS, 2016). 

Na BHCB, a pecuária extensiva e de corte sempre dominou o cenário 

econômico regional, e apenas em meados da década de 1980 com os avanços e 

modernização, sobretudo da agricultura, os plantios de eucalipto foram iniciados 

com a função de abastecer as recém implantadas fábricas de celulose e papel. 

Contudo, como indicado por Medeiros (2016), devido à falta de planejamento, 
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gestão ambiental e uso inadequado do solo – manejo incorreto - , os processos de 

degradação foram acelerados e intensificados.  

Ainda segundo dados apresentados por Medeiros (2016) acerca da expansão 

dos hortos florestais de eucalipto no estado de Mato Grosso do Sul: 

 

“ Atualmente, o estado de Mato Grosso do Sul é um dos 
maiores produtores de celulose do Brasil, e dados da 
Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e 
Consumidores de Florestas Plantadas (REFLORE – MS) 
apontam que nos últimos seis anos a área destinada ao cultivo 
do eucalipto no Estado cresceu 475%. A expansão foi 
motivada, principalmente, pela instalação de duas indústrias    
celulose na região leste de Mato Grosso do Sul. São 
aproximadamente 750 mil hectares destinados ao cultivo de 
eucalipto no Estado” (MEDEIROS, 2016). 

 

Sendo fundamental preposições de uso, cobertura e manejo adequado para 

estas áreas ocupadas pela silvicultura, que por sua vez podem ser responsáveis por 

processos de erosão, lixiviação do solo, deslizamentos de encostas e alterações nos 

ciclos hidrológicos locais, interferindo de modo nocivo na qualidade dos parâmetros 

físico, químicos e biológicos, responsáveis por potenciais erosivos altos. 

Deve-se sempre lembrar que a água é um bem finito – que já encontra-se em 

estado de escassez em algumas partes do globo -, e seu sistema tem sido levado ao 

estresse hídrico máximo, chegando próximo de seu esgotamento final. 

Sua preservação é extremamente importante, pois os sistemas hídricos 

podem ser considerados agentes reguladores ambientais, resultados das interações 

homem e natureza (natural e antrópico/construído). 

Mello (1999) acredita que: 
 

“[...] nos estudos das bacias hidrográficas o solo, a vegetação e 
a água são elementos imprescindíveis, pois o conhecimento 
das relações existentes entre si e com os outros, permite que 
se possa perceber como os mesmo podem interferir na 
dinâmica de uma bacia hidrográfica e, consequentemente, 
contribuir para intensificar ou reduzir o processo de degradação 
ambiental” (MELLO, 1999, p. 48) 

 

Assim, a gestão integrada destes sistemas torna-se fundamental para a 

manutenção dos sistemas hídricos e um bem estar social adequado, contribuindo 

para as futuras gerações.  

Para Ross (1994), ao tomar-se conhecimento das potencialidades e 

limitações do uso e cobertura da terra, a mensuração dos graus de fragilidade e 
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vulnerabilidade ambiental de bacias hidrográficas tornam-se extremamente 

necessário, pois ao analisarmos as condições do meio físico e antrópico obtém-se 

um modelo de funcionamento do sistema. 

As alterações sofridas pela BHCB nas últimas décadas, impulsionadas pelo 

avanço da silvicultura nos municípios referidos, justificaram a condução desta 

pesquisa.   

Para produção da carta de fragilidade ambiental, utilizou-se a metodologia 

prospota por Ross (1994) e Crepani et al. (2001), elaborada a partir do conceito de 

ecodinâmica segundo Tricart (1977), que propõe o estudo da paisagem partindo da 

análise de seu comportamento dinâmico, ou seja, da interação entre os 

componentes dos sistemas, e do fluxo de energia e matéria presente no meio. 

 

1.1. OBJETIVO 

1.1.1 Objetivo Geral  

Avaliar a Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro 

- BHCB, Três Lagoas/MS, visando subsidiar o Plano de Manejo Florestal (PMF) da 

Empresa Eldorado Brasil, Unidade de Três Lagoas.  

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Mapear os elementos do subsistema natural clima, geologia, solos e 

declividade da bacia hidrográfica do córrego Bebedouro - BHCB; 

 Elaborar o mapa de fragilidade potencial natural da BHCB; 

 Mapear as classes de uso e cobertura da terra da BHCB; 

 Elaborar o mapa de fragilidadeambiental da BHCB; 

 Monitorar estacionalmente a qualidade físico química das águas superficiais 

da bacia, neste período; 

 Mapear e avaliar as classes de enquadramento das limitações de uso das 

águas superficiais da BHCB, segundo o CONAMA e 

 Mapear a fragilidade ambiental da BHCB, no ano de 2019. 

 

 
1.2. Localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro - BHCB 
 

A bacia hidrográfica do Córrego Bebedouro (BHCB) está localizada sob as 

coordenadas 20° 24’ 57” S e 20° 36’ 12” S e 51° 48’ 55” W e o 51° 32’ 40” W, sendo 
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este um córrego afluente da margem direita do Rio Paraná, que corresponde ao 

limite municipal entre Três Lagoas e Selvíria/MS, com uma área aproximada de 

200,04 km2, e um índice de densidade de drenagem de 0,46 km/km2, Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e 
Selviria/MS. 

 

 

A bacia do Córrego Bebedouro é ocupada pela fábrica de celulose da 

Eldorado Brasil e abrange áreas de silvicultura de eucalipto e pastagens plantadas. 

Essa diversidade de usos múltiplos da água, pela fábrica para o processamento da 

celulose, ou para sua molha e controle de incêndios florestais, ou para a 

dessedentação animal, acabam por gerar impactos aos seus recursos hídricos.  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para dar fundamentação teórico-metodológica a presente dissertação, faz-se 

necessário inicialmente, a discussão dos conceitos de abordagem sistêmica, 

ecodinâmica, paisagem, bacias hidrográficas como unidades territoriais de estudo e 
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planejamento, elementos dos sistemas de bacias hidrográficas, fragilidade ambiental 

e geotecnologias. 

A abordagem sistêmica holística é fundamental para o entendimento do 

funcionamento e das interdependências dos subsistemas natural, construído, e 

sistema Bacia Hidrográfico do Córrego Bebedouro, pois a bacia vem sofrendo 

constantes alterações, que geram adaptações, visando a busca de um novo 

equilíbrio dinâmico. 

 

2.1. Abordagem Sistêmica 

  Ao longo dos séculos, problemas de cunho ambiental foram surgindo e 

agravando-se, tais como desmatamentos, avanço e desenvolvimento agropecuário, 

construções de hidrelétricas, contaminação e poluição de importantes mananciais 

hídricos e etc. A abordagem sistêmica se estabelece em meio ao processo de 

modernização dos meios de produção (ocorrido nos anos de 1970) e coloca-se a 

frente das indagações quanto a fundamentações teórico-metodológicas que sempre 

acompanharam os estudos ambientais.  

Tricart (1977) classifica a abordagem sistêmica como sendo conflituosa no 

estudo de processos por meio da compreensão de seus diversos e distintos 

elementos, pois para cada variável existem infinitas possibilidades metodológicas, 

tornando difícil chegar-se a um conceito homogêneo. Contudo todas estas partem 

do pressuposto de que não há mais natureza intocada (pelo homem – que a 

modifica e desencadeia mudanças, e por muitas vezes, irreversíveis e catastróficas).  

É neste âmbito que Ludwig von Bertalanffy (1975) – um biólogo de 

nacionalidade austríaca – apresenta uma sequência de obras para justificar a 

fundamentação da chamada Teoria Geral dos Sistemas (TGS) desenvolvida pelo 

mesmo, que no princípio contemplava apenas algumas áreas do conhecimentos, 

como física, química e biologia (KÖHLER, 1924 e 1927; LOTKA, 1925; CANNON, 

1929 e 1932; BERNARD, 1957).  

Bertalanffy (1972) considerou três propriedades básicas para os estudos dos 

sistemas: 

 Ciência dos sistemas: trata da investigação científica; 

 Tecnologia dos sistemas: aplicação e uso de tecnologias (como 

computadores, e etc.) para subsidiar os processos teóricos; 
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 Filosofia dos sistemas: novo paradigma científico, que considera os 

sistemas como um agrupamento de diversos fatores diferentes, porém 

interligados entre si, estando diretamente relacionado com os ecossistemas 

ambientais. 

Reconhece-se assim, os sistemas organizacionais compostos por seres vivos, 

com sendo “abertos”, pois precisam de um “fluxo de alimentação” energética 

(entrada) e inversamente interagem com o meio (saída). Em suas contribuições, 

Bertalanffy (1975) esperava contribuir para a criação de uma ciência de totalidades, 

e acreditava ser possível que a Teoria Geral dos Sistemas unisse correntes 

metodológicas que há muito mantinham-se afastadas – à exemplo da dicotomia 

dentro da própria ciência geográfica, entre geografia física e geografia humana. 

Aplicada à Geografia Física, tem como principal vertente a análise das 

relações intrínsecas entre homem e natureza, que segundo Medeiros (2016) nos 

leva a uma reflexão acerca da crise ambiental atual e o esgotamento de recursos 

naturais.  

A teoria holística de Smuts (1926), também possui papel fundamental neste 

processo, pois a partir desta pode-se melhor compreender o conceito de sistema e 

suas aplicações quanto aos estudos da paisagem (PASSOS, 2003). Capra (1997) 

afirma que no século XX, a ciência passa a mesclar teoria holística e abordagem 

sistêmica, e desenvolve-se o chamado conceito de “pensamento sistêmico”. Desta 

forma, tal abordagem relaciona-se intimamente com o conceito de paisagem, 

segundo Capra (1997): 

De acordo com a visão sistêmica, as propriedades essenciais de um 
organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo, que nenhuma 
das partes possui. Elas surgem das interações e das relações entre as 
partes. Essas propriedades são destruídas quando o sistema é 
dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Embora 
possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, essas 
partes não são isoladas, e a natureza do todo é sempre diferente da 
mera soma de suas partes. (CAPRA, 1997, p. 31) 

 

Para Troppmair e Galina (2006) a abordagem sistêmica foi um episódio de 

grande importância para a geografia como ciência, e serviu como norte para a 

estruturação dos sistemas ambientais e assimilação das interações entre seus 

componentes, sobretudo com potencial socioeconômico. 

Ao estudarem-se os sistemas atuais é imprescindível a compreensão dos 

processos evolutivos do meio, com um bom entendimento do passado pode-se 
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estabelecer previsões de cenários futuros tendo por base uma visão holística ou 

sistêmica. 

Assim, a Teoria Geral dos Sistemas torna-se uma ferramenta fundamental em 

pesquisas envolvendo bacias hidrográficas (BH), buscando o entendimento de como 

suas variáveis se relacionam e definem as características físico-químicas e 

biológicas desta. Parte-se do pressuposto, como dito por Medeiros (2016) que ao 

compreender-se como ocorre a interação entre elementos no tempo presente, pode-

se chegar à detecção do grau de fragilidade de um dado ambiente, que por sua vez 

afeta diretamente a qualidade das águas – tanto superficiais quanto subterrâneas.  

Ao compreender os níveis de fragilidade ambiental de uma bacia hidrográfica 

- BH pode-se indicar as melhores formas para uso e cobertura da mesma, e realizar 

o planejamento necessário e preventivo contra degradações além de, quando 

necessário, indicar proposta para reverter danos ao meio.  

Para Tricart (1977) os processos que se desenrolam no interior de sistemas 

são resultado do dinamismo de seus componentes, faz-se necessário que 

conheçamos a natureza a práxis das forças energéticas que alimentam seus ciclos. 

Tendo por base o ideal da incessante teia de relações entre os componentes 

de um sistema ambiental, a Teoria Geral dos Sistemas realiza contribuições ao nos 

possibilitar conhecimentos específicos sobre um determinado recorte espacial. 

Sendo a TGS complementada por uma série de conceitos chaves e suas respectivas 

propostas, Quadro 1. 

Quadro 1. Conceitos que se relacionam à Teoria Geral dos Sistemas 

Conceito Definições 

Sistemas 

Conceito 

Chorley e Kennedy (1971) afirmam que o sistema é um conjunto estruturado 

de elementos que exibem relações discerníveis um com os outros e opera 

conjuntamente como um todo complexo (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Sistemas 

Abertos 

São sistemas dinâmicos, que se mantêm em um fluxo de matéria constante 

(metablismo), todo organismo vivo é um sistema aberto, mantendo um 

contínuo fluxo de matéria e energia (BERTALANFFY, 1977). 

Sistemas 

Fechados 

São sistemas estáticos, que são considerados por estarem isolados de seu 

ambiente (BERTALANFFY, 1977) 

Resiliência 

Capacidade de um sistema absorver modificações em seus elementos e, 

ainda assim, retornar ao seu equilíbrio inicial, determinando a persistência de 

suas relações internas (Holling, 1973). 

Entropia 

É a medida de desordem, ou seja, mediante à perda de energia dos sistemas, 

o mesmo tende a dissolver-se, ao longo do tempo, no caos. Já a Entropia 

Negativa é a medida da ordem, ou seja, tendência do sistema de desenvolver 

a ordem e energia ao longo do tempo, mantendo-se em funcionamento 

(BERTALANFFY, 1977). 

Retroalimentação 

Processo de envio de informação e conhecimento em fluxo contínuo tornando 

o sistema auto-regulador, garantindo a estabilização ou a direção da ação 

(BERTALANFFY, 1977). 
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Causalidade 

Conceito definido por ser uma relação entre eventos existentes no sistema, a 

relação (causa e efeito) é determinada quando um dos eventos é uma 

consequência do outro evento (BERTALANFFY, 1977). 

Organização ou 

Estrutura 

Conceito se refere à ordem hierárquica, contando os níveis de análise a serem 

efetuados quando se objetiva criar uma base para a compreensão ordenada 

do espaço. Este conceito está intimamente atrelado aos níveis de análise - 

escala a serem adotadas para atingir objetivos específicos (ARGENTO, 1979 

apud FERREIRA, 2016). 

Interdependência 

das partes 

As partes pertencentes ao sistema são independentes, porém, são 

interrelacionadas, onde a alteração em uma de suas partes acarretará 

modificações nas demais. 

Unidade 

A unidade constitui o componente indivíduo, mas não significa que seja 

simples. A harmonia de conjunto estabelece-se como norma de 

caracterização, podendo inclusive ser composto de seres individuais 

considerados por suas relações mútuas (CHRISTOFOLETTI, 1999) 

Totalidade 

A totalidade aplica-se às entidades constituídas por um conjunto de partes, 

cuja interação resulta em uma composição específica, independente da 

somatória dos elementos. O todo assume uma estrutura e funcionalidade 

diferenciada dos seus subcomponentes. Cada componente do todo possui 

características específicas, podendo ser considerado como unidade, sendo 

também analisada como totalidade (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Complexidade 

Inerente à totalidade encontra-se a concepção e a análise da complexidade. 

Os sistemas complexos apresentam diversidade de elementos, 

encadeamentos, interações, fluxos e retroalimentação compondo uma 

entidade organizada Christofoletti (1999). 

Potencialidade 

Capacidade de produzir força e que tenha a compreensão isolada de cada 

contexto. Abre opções para que a importância deste contexto analisado seja 

coerente com as indicações de seu potencial (ARGENTO, 1979 apud 

FERREIRA, 2016). 

Fragilidade 

É a pouca resistência que o sistema apresenta, para manter-se em equilíbrio 

de estado contínuo, permanecendo com a mesma condição média de energia 

ao longo do tempo, (ARGENTO, 1979 apud FERREIRA, 2016). 

Fonte: Medeiros (2016). 
Adaptado pela: Própria autora. 

 

Ao estabelecermos tais conceitos norteadores, a visão sistêmica pode ser 

aplicada à esta pesquisa partindo da premissa dos constantes e subsequentes 

processos que compõem todo o sistema da Bacia Hidrográfica do Córrego 

Bebedouro. Esta apresenta características únicas devido ao grande potencial 

econômico significativo para os municípios sul-mato-grossenses de Três Lagoas e 

Selvíria, perante a região do Bolsão, já que nela se localiza-se a unidade fabril de 

Celulose da Eldorado Brasil, uma das maiores produtoras de celulose do mundo. 

Para Tricart (1977), em sua mais importante obra – já citada anteriormente no 

início deste capítulo – “Ecodinâmica” caracteriza-se que os fenômenos ocorridos nos 

sistemas ambientais são resultado da interação entre um fluxo material e a descarga 

de energia, gerando assim características específicas resultantes da combinação de 

propriedades e elementos. 
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Em sua visão sistêmica única e totalitária, Christofoletti (1999) acredita que: 

“[...] o meio ambiente é constituído pelos sistemas que 
interferem e condicionam as atividades sociais e econômicas, 
isto é, pelas organizações espaciais dos elementos físicos e 
biogeográficos (da natureza). Os sistemas ambientais são 
responsáveis pelo fornecimento de materiais e energia aos 
sistemas socioeconômicos e deles recebem os seus produtos 
(edificações, emissões, insumos, dejetos, etc.). 
(CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 37) 

 

Medeiros (2016) acrescenta ainda acerca das inter-relações dos elementos 

sistêmicos, ao afirmar que: 

Essas interações entre seus componentes acabam originando 
o conceito de sistema, que pode ser determinado por uma 
junção de elementos que são encontrados nas conexões e 
ligações entre si, e que formam uma determinada unidade e 
integridade. É um todo complexo, único, organizado formado 
pelo conjunto ou combinação de objetos e partes [...]. 
(MEDEIROS, 2016). 
 

O autor argumenta sobre a importância de estudos integrados ao analisarmos 

o chamado meio físico-geográfico, descrito por processos dinâmicos e manifestadas 

em várias escalas do espaço-tempo. Assim, cada parte componente deste sistema 

pode ser observada de forma isolada e seu potencial como agente modificar do 

espaço geográfico – este pode ser compreendido como um subsistema. 

(MEDEIROS, 2016). 

Os subsistemas correspondem as modificações que posteriormente passam a 

caracterizar os sistemas como um só, como exemplificado no esquema da Figura 2. 

“Portanto [...] essa forma de análise é aplicável, visto que as 
alterações das unidades de paisagem, seja antrópica e/ou 
natural, provocam modificações nos recursos hídricos e em 
todos os demais componentes que compõe essas unidades e, 
consequentemente, o sistema “bacia hidrográfica”. Onde suas 
análises e interações podem determinar, quais as modificações 
nos parâmetros físicos e químicos das águas superficiais e na 
configuração física do ambiente como um todo, 
proporcionando, informações capazes de elaborar uma 
proposta de zoneamento do uso, cobertura e manejo da terra, 
auxiliando na preservação e/ou recuperação dos ambientes 
terrestres e aquáticos.” (MEDEIROS, 2016) 
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Figura 2. Modelo simplificado de funcionamento sistêmico de uma bacia hidrográfica. 

 

Fonte: Pinto et. al. (2005).  
Adaptado por: Medeiros (2016). 

 

Os movimentos de entrada e saída demonstram a relação de mutualidade 

entre os componentes, e da troca de fluxos (de matéria e energia) que há entre um 

ambiente e outro. Segundo a proposta metodológica de Ross (1994), posteriormente 

adaptada por Crepani et al. (2001), tais fluxos podem e devem ser considerados ao 

analisarmos os modelos de fragilidade ambiental em concordância com 

mensurações de quantidade e qualidade de águas superficiais, além é claro da 

preposição das melhores e mais conscientes forma de uso e cobertura da terra.  

Pode-se dizer, portanto que os sistemas como um todo, tornam-se cada dia 

mais importantes na operacionalização de pesquisas ambientais, sendo estes 

próprios, uma fundamental unidade de análise e planejamento, sobretudo as bacias 

hidrográficas.  

Em sua paisagem, as bacias hidrográficas – tidas como sistemas abertos e 

mutáveis, armazenam o resultado de centenas de milhares de anos de trocas entre 

variáveis, fluxos de matéria e energia, resultado da permuta entre elementos físico-
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químicos, biológicos, econômicos e sociais, resultando no direcionamento das 

fragilidades e potencialidades do mesmo. 

É neste âmbito que faz-se necessário discutirmos a importância da paisagem 

enquanto conceito geográfico, onde encontramos suas origens nas artes e literatura, 

e ainda, segundo Venturi (2004), surge após homem e natureza se afastarem no 

decorrer da história.  

Passos (2003) descreve que este só passou a ser empregado na geografia 

como ciência a partir do século XIX. Tal argumentação contribuiu para o surgimento 

de um novo conceito derivado de paisagem, o chamado geossistema – criado pelo 

soviético Sotchava (1977).  

Para Passos (2006): 

“[...] D.L. ARMAND, A.A. GRIGORIEV, A.G. ISACHENKO, S.V. 
KALESNIK, V.S. PREOBRAZHENSKII, A.M. RIABCHIKOV, 
V.B. SOCHAVA, N.K. SOLTNTSEV e I.P. GERASIMOV, 
definem o complexo físico ou complexo natural, considerando 
que o globo terráqueo está formado por elementos ou corpos 
individuais que atuam em qualidade de componentes e chegam 
a duas conclusões: a) os elementos naturais estão 
irregularmente distribuídos na superfície terrestre; b) os 
elementos naturais estão relacionados entre si.” (PASSOS, 
2006, p. 36). 

 

Na busca incessante por novos modelos teóricos metodológicos, Sotchava 

(1977) acredita que avanços possibilitaram uma ampla visão sobre os elementos 

naturais e suas interligações, que consequentemente são responsáveis pela 

formação dos geossitemas ambientais – que corroborou na criação da chamada 

Teoria dos Geossistemas deste mesmo autor, pautada, sobretudo na Teoria Geral 

dos Sistemas de Bertalanffy (1972). 

Sotchava (1977) propunha-se sobretudo, na aplicação e homogeneização das 

unidades taxonômicas para estudos da paisagem da Terra.  

“ Portanto, a paisagem acabou se tornando, ao longo de sua 
evolução histórica e devido a sua importância para a 
abordagem dos sistemas, um objeto de estudo na geografia, 
podendo ser utilizada como um método, em diversas escalas 
de análise. Bertrand (2001), afirma que a proposta tinha como 
foco, sistematizar e hierarquizar a paisagem por unidades 
taxonômicas por ordem escalar de grandeza, as unidades 
superiores (Zona, Domínio e Região Natural) e as unidades 
inferiores (Geossistema, Geofácies e Geótopo), partindo das 
grandezas globais para as locais.”  (MEDEIROS, 2016, p.44) 
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Bertrand (2001) propõe então, que os geossistemas devem ser abordados 

como unidades componentes da paisagem enquanto escala local ou regional, 

Figura 3.  

Figura 3. Modelo Teórico Geossistêmico. 

 

Fonte: Bertrand, 2004. 

 

Santos (1996) acredita que a paisagem reflete a organizações econômica e 

produtiva de uma sociedade, sendo esta uma expressão natural da ação antrópica 

sobre o ambiente – imagem recopilada da história humana.  

Para Dolfuss (1978) considera-se paisagem como tudo aquilo que podemos 

ver e tocar, e classificada de acordo com seu grau de alteração antrópica – natural, 

alterada ou organizacional, sendo esta um elemento da relação entre as variáveis e 

seu sistema. 

Bertrand (1971) acredita que: 

“[...] a paisagem não é a simples adição de elementos 
geográficos disparatados. É uma determinada porção do 
espaço, resultado da combinação dinâmica de elementos 
físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 
uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável, em perpétua evolução”. (BERTRAND, 1971, p. 2) 
 

Mateo Rodriguez et. al. (2007) complementa dizendo: 

“[...] a teoria das paisagens pode em muito apontar na 
reconstrução do mundo baseado na equidade, satisfação das 
necessidades e sustentabilidade geoecológicas, garantindo um 
processo de ocupação ambientalmente equilibrado do espaço. 
Por isso é necessário divulgar e consolidar seus fundamentos 
teóricos, seus métodos e suas vias de aplicação” (MATEO 
RODRIGUEZ et al.; 2007, p. 213). 



 32 

Silva e Mateo Rodriguez (2014) esclarecem que o uso da paisagem como 

categoria de análise para de zoneamentos territoriais permitem sua aplicação frente 

a metas pré-estabelecidades quanto ao planejamento e gestão ambiental de 

recursos hídricos. 

Pode-se dizer que as bacias hidrográficas são sistemas formados por 

diversos fatores diferentes, mas interligados que possuem relações de 

interdependência, que se desenrolam no meio ambiente em que está inserido. Sobre 

isto, Mello (1999) argumenta que: 

[...] nos estudos das bacias hidrográficas o solo, a vegetação e 
a água são elementos imprescindíveis, pois o conhecimento 
das relações existentes entre si e com os outros, permite que 
se possa perceber como os mesmo podem interferir na 
dinâmica de uma bacia hidrográfica e, consequentemente, 
contribuir para intensificar ou reduzir o processo de degradação 
ambiental (MELLO, 1999). 

 

2.2 Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento e Gestão Ambiental 

Ao considerar-se a bacia hidrográfica como elemento chave para 

planejamento e gestão ambiental, deve-se partir de sua totalidade, ponderando 

todas as suas variáveis como qualidade e quantidade das águas, pedologia, 

geologia, biodiversidade, uso e cobertura - dentre outros. E como dito por Leal 

(2000), analisar seus elementos naturais e antrópicos, que se relacionam de forma 

arrojada. 

Para Botelho e Silva (2004) o crescente número de estudos e pesquisas no 

ramo ambiental que tem por ponto de partida a avaliação integrada das relações 

homem e natureza que se desenrolam no cenário de bacias hidrográficas tornou 

possível o avanço na compreensão de seus componentes, tal como suas relações e 

consequências ecológicas para com o meio. 

Em 1997, a Lei Federal nº 9.433/97 (BRASIL, 1997) estabeleceu oficialmente 

as bacias hidrográficas como unidades territoriais de planejamento e gestão, além 

de uma série de indicações para o uso dos cursos hídricos por meio da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

A mesma delibera a água como um patrimônio público, escasso, finito e com 

potencial econômico, que deve ser gerida por toda a sociedade – indivíduos e 

governos municipais, estaduais e federal.  
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No que diz respeito ao estado de MS, em 2002 foi instituída a Política 

Estadual de Recursos Hídricos ( PERH) sob a Lei estadual nº2.406/02 (MATO 

GROSSO DO SUL, 2002) e o estabelecimento do Sistema Estadual de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SEGRH) e atrelado a este, o Comitê de 

Bacias Hidrográficas (CBH) exigido pela Lei nº 9.433/97.  

O conceito de bacia hidrográfica não é consenso geral por entre os 

pesquisadores, várias terminologias foram elaboradas ao decorrer da história, e uma 

similaridade entre estas se dá ao caracterizar-se os recursos hídricos como a ligação 

entre o natural e o social, Quadro 2. 

Quadro 2. Conceitos de bacia hidrográfica com seus respectivos autores. 

Autores Conceito de Bacia Hidrográfica 

Christofoletti  

(1980) 

Composta por um conjunto de canais de escoamento de água. A 

quantidade de água que a bacia hidrográfica vai receber depende do 

tamanho da área ocupada pela bacia hidrográfica e por processos 

naturais que envolvem precipitação, evaporação, infiltração, 

escoamento, etc. Também compreendida como uma unidade natural 

que recebe a influência da região que drena, sendo um receptor de 

todas as interferências naturais e antrópicas que ocorrem na sua área, 

tais como: topografia, vegetação, clima, uso e ocupação etc.  

Lanna  

(1995) 

Comparada tal qual um quebra-cabeça, combinado de micro e 

pequenas bacias, dependente das atividades humanas difusas 

(agricultura) e concentradas (cidades e áreas industriais). Entretanto, 

além da complexidade essencial da interrelação entre as partes e o 

todo, ela oferece variabilidade temporal com elementos de 

imprevisibilidade. Admitindo formas diferentes e inesperadas ao longo 

do tempo. 

Espindola 

(2000) 

Sistema biofísico e socioeconômico, integrado e interdependente, 

contemplando atividades agrícolas, industriais, comunicações, 

serviços, facilidades, recreacionais, formações vegetais, mananciais 

hídricos, enfim, os habitats e unidades da paisagem. Seus limites são 

estabelecidos tipograficamente pela linha que une os pontos de maior 

altitude e que definem os divisores de água entre uma bacia e outra 

adjacente. Uma característica é o fato de ser uma unidade funcional, 

com processos e interações ecológicas passíveis de serem 

estruturalmente caracterizados, quantificados e matematicamente 

modelados. 

Barrella  

(2001) 

Conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas 

regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das 

chuvas escoam superficialmente formando os rios, ou infiltram no solo 

para formação de nascente e do lençol freático. Suas cabeceiras, são 

formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras e 

montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a 

outros riachos, aumentando o volume e formando os primeiros rios, 

esses pequenos rios continuam seus trajetos recebendo água de 

tributários. 

Tundisi  A bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas, 



 34 

(2003) podendo estender-se por várias escalas espaciais. É um ecossistema 

hidrologicamente integrado, com componentes e subsistemas 

interativos. 

Santana 

(2003) 

A bacia hidrográfica é uma porção geográfica balizada por divisores de 

água, abrangendo toda a área de drenagem de um manancial hídrico, 

sendo considerada uma unidade geográfica natural e suas 

delimitações são constituídas pelo escoamento das águas sobre a 

superfície terrestre de maneira temporal, portanto, o resultado de suas 

interações, determina as características dos recursos naturais. 

Santos 

(2004) 

Bacia hidrográfica circunscreve um território drenado por um rio 

principal, seus afluentes e subafluentes permanentes e temporários. 

Seu conceito está associado à noção de sistema. Toda ocorrência de 

eventos em uma bacia hidrográfica, de forma antrópica ou natural, 

interfere na dinâmica desse sistema, na quantidade dos cursos d’água 

e sua qualidade. 

Mateo Rodriguez 

et. al. 

 (2011) 

Envolve parte de um conjunto de unidades ambientais homogêneas 

(paisagens, ecossistemas, etc.) ou de unidades territoriais (municípios, 

estados, países etc.) de maneira interrelacionada. Com isso, a bacia 

hidrográfica deve ser dividida em pequenas partes, para uma melhor 

análise, contudo não pode ser analisada individualmente.  

Piroli  

(2013) 

Definida pela própria natureza a partir dos processos físicos e químicos 

que moldam o relevo e condicionam as relações entre seus 

componentes. O elo entre estes é a água, que, ao precipitar sobre este 

espaço, é direcionada para regiões determinadas pelo seu ciclo, 

formando os mananciais que escorrem superficialmente ou infiltram 

nos depósitos subterrâneos, alimentando os aquíferos ou as nascentes 

que manterão os cursos de água nos períodos entre as precipitações. 

Fonte: Medeiros (2016). 

 

Ao continuar-se as discussões sobre a conceituação de bacias hidrográficas, 

pode-se perceber que estas tem por característica principal a inter-relações de suas 

variáveis, sendo a água um componente essencial ao equilíbrio de ecossistemas. 

Mello (1999) acredita que é através de estudos sobre sua qualidade e quantidade 

das águas, que pode-se detectar interferências externas que aceleraram ou 

diminuem processos ligados a degradação ambiental e alterações na dinâmica do 

sistema. 

Desta forma, pondera-se que as bacias hidrográficas são compostas por um 

aglomerado de elementos, diferentes entre si, com propriedades únicas, mas que ao 

serem agrupadas, passam a se relacionarem e se interligarem, dando origem a 

novas dinâmicas que se espalham por todo o sistema, Figura 4. A devida 

compreensão destas abre caminho para possíveis e futuras pesquisas ambientais. 

 
 
 
 



 35 

 
 
 

Figura 4. Componentes presentes e interações que ocorrem em uma Bacia Hidrográfica. 

 

Fonte: Santos (2004).  

 

 A troca de energia e matéria que ocorre entre os elementos de uma bacia 

hidrográfica estabelece as características gerais do sistema – sejam estas físico-

químicas, ambientais  e socioeconômicas. Estudos acerca de BH que visem o 

planejamento e gestão territorial não podem ser inertes e simplificados, pois cada 

componente é uma tarde do todo. 

Partindo disto, Capri Junior (2001) argumenta que justamente por ser 

fundamental aos estudos ambientais e planejamentos territoriais, as bacias 

hidrográficas devem ter indicações de seus usos múltiplos, tal como suas formas de 

uso, cobertura, manejo e conservação.  

As ocorrências e anomalias identificadas nestas áreas também devem ser 

levadas em consideração, pois juntas indicam os problemas dos sistemas, e sua 

compreensão total nos conduzirá a devida solução. 
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Os avanços em pesquisas no âmbito de bacias hidrográficas como unidade 

de planejamento e gestão ambiental se deve ao desenvolvimento contínuo de novas 

tecnologias aplicadas que podem ser aplicadas a geografia. Possibilitando mensurar 

o impacto das ações antrópicas sobre a natureza e como estas contribuem para o 

desequilíbrio ambiental do meio. 

Para Magalhães Junior (2007), uma das principais características das bacias 

hidrográficas se deve a sua organização a cargo das interações entre solos, 

geologia, geomorfologia e clima.  

Nishiyama (1998) aponta que estudos ambientais possibilitam o equilíbrio dos 

ecossistemas, sendo aqui aplicado o termo de sustentabilidade. Caracterizado como 

o estado de harmonia entre os fluxos de energia e matéria ocorrido nos meios físico-

químicos, biológicos, geológicos e antrópicos,  

Partindo da abordagem sistêmica, Botelho e Silva (2004) argumentam que as 

bacias hidrográficas são essenciais à unificação do meio, quando se encontram em 

equilíbrio. Diegues (1996) ainda acredita que a sociedade tem papel primordial 

frente a preservação e desenvolvimento de ações conservacionistas de BH. 

A compreensão das relações que se desenrolam entre os elementos que 

compõem os sistemas hídricos e suas devidas paisagens, nos permite estabelecer e 

mensurar suas potencialidades e fragilidades.  

A fragilidade ambiental nos dá a base necessária para o planejamento eficaz 

de uso e cobertura, além de contribuir para a gestão de corpos hídricos e equilíbrio 

dos sistemas bióticos. 

Assim, torna-se fundamental o entendimento da terminologia de Hidrologia. 

Sendo esta é a ciência encarregada dos estudos relacionados à água assim como 

sua espacialização, os fenômenos que esta desencadeia e sua interação com o 

meio ambiente e com os seres humanos (TUCCI, 2004), revelando assim a 

relevância de estudos sobre a qualidade das águas.  

O chamado ciclo hidrológico – ou ciclo da água -, tem influência direta sobre 

os sistemas hídricos, gerando mudanças na paisagem e interferindo nas atividades 

humanas, Figura 5. O estudo deste ciclo nas ciências hidrológicas, segundo Drew 

(2005) nos dá uma nova perspectiva, partindo do pressuposto de que o ciclo da 

água permanece fechado a nível planetário. 

 

 



 37 

Figura 5. Componentes do ciclo hidrológico. 

 

Fonte: Unesco (1998, apud Agência Nacional de Águas, 2005). 

 

Portanto, o ciclo hidrológico interfere de forma direta nas dinâmicas naturais 

das bacias hidrográficas, agindo por vezes como um agente modificador do espaço, 

transformador de paisagens e intervindo nas atividades humanas. Desta forma, 

estudos a respeito das condições naturais de BH e cursos hídricos em geral são 

indispensáveis, tendo em vista sua interação com o meio ambiente e seu papel 

como importante e eficaz indicador ambiental, como acreditava Oki (2002). 

Villela e Mattos (1975) complementam dizendo: 

[...] os estudos hidrológicos são de grande importância para a 
avaliação do comportamento deste sistema “bacia 
hidrográfica”, pois estabelecem relações entre si e com os 
demais componentes existentes, sendo que as características 
presentes nesses elementos podem ser determinantes no ciclo 
hidrológico, que por sua vez, está associado a todos os 
componentes ambientais. (MEDEIROS, 2018) 

 

Segundo Tundisi (2003), a água é um elemento indispensável para o planeta 

Terra, sendo este o responsável pela condução e alimentação das dinâmicas que 

movimentam os ciclos naturais e que possibilitam o desenvolvimento da vida. É 

importante destacar que o planeta em si é um gigantesco sistema formado por 

centenas de subsistemas secundários (como o ciclo da água, ciclo do carbono, 

dentre outros). 
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2.3 Vulnerabilidade Hídrica 

A falta de consenso quanto aos significados de fragilidade e vulnerabilidade 

dificulta a equiparidade entre trabalhos similares.  

Rocha e Fernandes (2014) acreditam que: 

“O conceito de vulnerabilidade abrange distintos fatores e 
processos que refletem a susceptibilidade, a predisposição e as 
condições que favorecem ou facilitam que aconteça uma perda 
ou desastre frente a uma ameaça. Ela varia de acordo com o 
tempo, a localização geográfica, as condições sociais, 
econômicas, infraestruturais e ambientais de cada lugar.” 
(ROCHA; FERNANDES, 2014). 

 

Tais autores desenvolvem o conceito de vulnerabilidade hídrica, embasando-

se na definição de Cutter (1996) sobre vulnerabilidade, onde está pode ser dividida 

em: vulnerabilidade como condição pré-existente, vulnerabilidade como resposta 

moderada e vulnerabilidade como risco do lugar (ROCHA; FERNANDES, 2014), 

sendo a última adotada com intuito de justificarem suas pesquisas. Partindo deste 

pressuposto, o mesmo pressuposto será adotado ao decorrer da execução deste 

trabalho.  

Rocha e Fernandes (2014) citam Marandola Jr. e Hogan (2005), onde 

destacam que: 

“Para Marandola Jr. e Hogan (2005), entender o termo 

vulnerabilidade nas diversas abordagens científicas é algo que 

não pode ser realizado sem considerar, ao mesmo tempo, o 

conceito de risco. Segundo estes autores, zonas perigosas 

referem-se a áreas costeiras, zonas sísmicas, planícies 

inundáveis com grau de perdas (de vida e propriedade) 

associado à ocorrência de um evento particular (inundação, 

furacão, terremoto)” (ROCHA; FERNANDES, 2014). 

Para Santos (2007) o sistema passa a estar vulnerável quando sofre 

mudanças que modificam a distribuição espacial de sua paisagem. Desta forma, 

acredita-se que os sistemas respondem de forma diferenciada para cada alteração 

ocorrida.  

A cerca da vulnerabilidade hídrica, Rocha e Fernandes argumentam que: 

“[...] é possível afirmar que ela caracteriza-se como uma das 
mais típicas no Brasil [...], estando associada a locais sujeitos a 
alagamentos, inundações e enxurradas. Nesses locais os 
eventos hídricos mencionados, acabam gerando grandes 
prejuízos, pois fatores como a impermeabilização, a disposição 
inadequada de lixo e a ocupação urbana em áreas 
inadequadas, acabam dificultando o escoamento superficial da 
água” (ROCHA; FERNANDES, 2014). 
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Os autores Romagnoli e Manzione (2016) alertam sobre os riscos de 

contaminação/poluição nas áreas onde aquíferos tornam-se potencialmente 

vulneráveis, sejam por questões naturais ou recebem interferências antrópicas.  

Segundo Foster (2004), as ditas cargas poluidoras deveriam receber atenção 

específica de forma individual, para que sejam classificados de acordo com suas 

respectivas vulnerabilidades, mas na maioria das vezes isto não ocorre. 

Desta forma, deve-se levar-se em consideração o abastecimento de água 

potável e a análise das contaminações do solo. Desta forma para: 

“[...] Mestrinho (2005), o conceito fundamental de 
vulnerabilidade de águas [...] é que há áreas que são mais 
vulneráveis a contaminação de agrotóxicos do que outras, um 
fator relevante a ser considerado quando realizado o 
planejamento do uso potencial do solo para a agricultura”  
(ROMAGNOLI; MANZIONE, 2016). 

 

Medeiros (2016) serviu de base para a adaptação da fragilidade ambiental 

proposta neste trabalho. Tendo em vista que o referido autor propôs uma análise 

comparativa da carta de vulnerabilidade ambiental e do mapa de qualidade das 

águas superficiais, sendo esta justificada pelo maior nível de detalhamento 

proporcionado por esta metodologia. As classes de fragilidade (ROSS, 1994; 

CREPANI et al., 2001) podem ser equiparadas as de qualidade das águas 

superficiais segundo a Resolução nº357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

–CONAMA (BRASIL, 2005), já que ambas possuem cinco classes e consideram as 

menores como sendo as melhores à nível qualitativo. 

Esclarece ainda, que utilizou-se os conceituações apresentados por Ross 

(1994) em sua metodologia para estudos de fragilidade potencial natural e 

fragilidade ambiental, neste trabalho, justificando-se também pela quantidade de 

autores que ao longo da história também adotaram essa terminologia.  

Contudo, nesta pesquisa, buscando o cumprimento dos objetivos propostos 

foram efetuadas modificações e adaptações metodológicas, como a qualidade das 

águas superficiais – com base nas indicações de usos múltiplos do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente. Foram acrescentadas como mais uma variável no 

processo dinâmico de construção da carta de fragilidade ambiental, aliada ao mapa 

de uso e cobertura da terra na BHCB e o mapa temático de fragilidade potencial 

natural da mesma, tratadas no capítulo 3 (metodologia). 
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Para a avaliação da qualidade das águas superficiais, existem diversos guias 

nacionais e internacionais, a exemplo do Índice de Qualidade da Água (IQA) por 

Dinius (1987) e Cude (2001). Franco (2010) já considerava tal índice como variável 

importante para elaboração de seu mapa de fragilidade ambiental. 

Para qualificar e estabelecer limitações de usos e diagnósticos ambientais 

também são recomendadas as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

– CONAMA. A princípio para avaliação do Córrego Bebedouro, utilizou-se a 

resolução nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), nas competências que 

lhe foram incumbidas, esta traz uma literatura acerca da classificação dos cursos de 

água fluviais e seu respectivo enquadramento.  

Sendo a água um elemento vital para manutenção de meios bióticos e meios 

de produção sociais, esta atualmente trilha seu caminho para a escassez em certas 

partes do globo. Devemos a isto fatores como desmatamento e retirada de 

vegetações ripárias dos cursos hídricos, poluição e má utilização dos mesmos. 

Tundisi (2003 e 2006) destaca que na atualidade, os sistemas hídricos estão 

susceptíveis a diversos impactos desencadeados pelas atividades humanas – 

principalmente as que estão ligadas ao avanço do capitalismo, expansão e 

desenvolvimento dos meios de produção. 

Sendo a principal consequência disto para os corpos hídricos, a alteração na 

quantidade e qualidade de seus parâmetros físico, químicos e biológicos, 

fundamentais no ciclo da água. 

Para Leal (2000) os corpos hídricos constituem: 

“[...] recursos limitantes ou indutores do processo 
desenvolvimento econômicas social de determinada área e sua 
gestão pode interferir no uso e ocupação do solo. Assim, se as 
intervenções antrópicas na bacia hidrográfica tem influência 
direta na disponibilidade e qualidade de água, de maneira 
semelhante à gestão de recursos hídricos afeta os usos da 
água e, consequentemente, interfere nos usos do solo na bacia 
hidrográfica, como, por exemplo, com a implementação dos 
instrumentos de gestão e enquadramento dos corpos d'água, 
planos de bacias hidrográficas e cobrança pelo uso das águas” 
(LEAL,  2000, p. 36). 

 

 A gestão das águas superficiais e subterrâneas tornou-se fundamental no 

que diz respeito à harmonia e equilíbrio ambiental do meio. Tundisi (2003) preconiza 

mais uma vez a importância da participação da sociedade e do poder público no uso 
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consciente e preservação dos recursos hídricos, reafirmando-se a necessidade da 

criação e execução das leis necessárias. 

A lei estadual nº 2.406 de 29 de Janeiro de 2002, do estado de Mato Grosso 

do Sul, em seu artigo segundo (2º): 

“I - assegurar, em todo o território do Estado, a necessária 

disponibilidade de água, para os atuais usuários e gerações futuras, 

em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos 

usos;  

II - promover a compatibilização entre os múltiplos e competitivos 

usos dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável;  

III - promover a prevenção e defesa contra os eventos hidrológicos 

críticos, de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais, que ofereçam riscos à saúde e à segurança 

pública ou prejuízos econômicos ou sociais;  

IV - incentivar a preservação, conservação e melhoria quantitativa e 

qualitativa dos recursos hídricos” (MATO GROSSO DO SUL, 2002). 

 

Como dito anteriormente, a qualidade das águas superficiais – foco desta 

pesquisa -, está intimamente relacionada às elementos da paisagem, sejam estes 

naturais ou antrópicos, sendo o uso e cobertura da terra, considerado a variável que, 

mas altera os parâmetros hídricos (físicos, químicos e biológicos). 

Para Rodriguez et al. (2007), as variações de tais parâmetros indicam as 

possíveis e prováveis fontes de contaminação de uma bacia hidrográfica, e são 

utilizados como principais indicadores de qualidade ambiental. Estas variáveis são 

responsáveis pelas alterações no equilíbrio do sistema (CARVALHO, 2014). 

A qualidade das águas pode ser alterar de forma constante, interferindo 

diretamente na balneabilidade do meio – ocorre quando há lançamento de esgotos e 

em sociedades construídas sem base na educação ambiental. 

Desta forma, para Medeiros (2016): 

“[...] a qualidade das águas superficiais é dependente de muitos 
elementos naturais (o clima, as rochas, os solos, a vegetação) 
e, principalmente antrópicos (as atividades industriais, agrícolas 
e urbanas), com preocupantes implicações sobre a composição 
química, física e biológica das águas. Por isso, quando se trata 
de bacias hidrográficas, qualquer forma de uso da terra 
interfere no ciclo hidrológico e na qualidade de suas águas, 
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sendo esta utilizada como um indicador ambiental de todo o 
sistema” (MEDEIROS, 2016). 

 

Para avaliação e mensuração das atuais condições dos sistemas hídricos, os 

parâmetros físicos químicos são utilizados como indicadores de qualidade da água: 

“[...] o uso de índices de qualidade de água é uma tentativa que 
todo programa de monitoramento de águas superficiais prevê 
como forma de acompanhar, através de informações 
resumidas, a possível deterioração dos recursos hídricos ao 
longo da bacia hidrográfica ou ao longo do tempo” (TOLEDO e 
NICOLELLA, 2002. p. 182). 

 

O monitoramento dos parâmetros de qualidade da água em uma bacia 

hidrográfica contribui para avaliar as alterações ambientais causadas por fatores 

antrópicos, principalmente relacionado ao uso e ocupação da terra que reflete na 

qualidade da água e na bacia como um todo, além de permitir  o acompanhamento e 

a evolução das condições da qualidade das águas ao longo do tempo, fornecendo 

séries temporais de dados, dando subsídio para o gerenciamento das águas. 

A qualidade da água pode ser determinada por características químicas, 

físicas e biológicas, devendo essas ser mantidas dentro de limites de qualidade, ou 

seja, padrões que representam valores determinantes da qualidade da água, como, 

por exemplo, os especificados na Resolução do CONAMA n° 357/2005 (BRASIL, 

2005). 

Para o conhecimento das principais características físicas, químicas e 

biológicas da água, as quais, em seu conjunto, permitirão a avaliação e 

enquadramentos de sua qualidade são propostos os parâmetros a seguir: 

 

2.3.1 Variáveis físicas 

2.3.1.1Temperatura da água 

A temperatura é a medida da intensidade de calor; é um parâmetro 

importante, pois, exerce influência nos processos químicos, físicos e biológicos e 

influi o ambiente aquático. A temperatura em corpos d’água pode variar em função 

de fontes naturais (energia solar) e fontes antropogênicas (despejos industriais e 

lançamento de efluentes com altas temperaturas podendo ocasionar impacto 

significativo). 

Variações de temperatura faz parte do regime climático normal em corpos de 

água naturais e apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação 
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vertical. A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, 

altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da 

temperatura em um corpo d’água geralmente é provocada por despejos industriais e 

usinas termoelétricas (CETESB, 2009). 

Os organismos tem faixa de temperatura ótima para reprodução, mas o 

aumento da temperatura ocasiona aumento da velocidade das reações, diminui a 

solubilidade de gases na água. Isso ocasiona a morte dos organismos e 

decomposição anaeróbia dos mesmos, exalando gás sulfídrico. 

 

2.3.1.2 Turbidez 

A turbidez é a alteração da penetração da luz provocada por partículas em 

suspensão, como bactérias, argilas e silte ou fontes de poluição que lançam 

materiais finos e outras substâncias na água. A presença dessas substâncias 

provoca a dispersão e a absorção da luz, dando à água aparência nebulosa, 

esteticamente indesejável e potencialmente perigosa (PINTO, 1998).  

Um alto valor de turbidez prejudica a condição estética da água, reduzindo a 

fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse desenvolvimento 

reduzido pode suprimir a produtividade de peixes, além disso, afeta adversamente 

os usos domésticos, industriais e recreacional de uma água. A Erosão das margens 

dos rios em estações chuvosas, o mau uso do solo, esgotos sanitários e diversos 

efluentes industriais, são exemplos de fenômenos que resultam em aumento da 

turbidez das águas causando problemas ao ambiente (água, ar e solo).      

 

2.3.1.3 Cor 

A definição da cor de uma amostra de água está associada ao grau de 

redução de intensidade que a luz sofre ao atravessá-la. A cor da água pode ser 

originada de fonte natural, da decomposição da matéria orgânica, além de ferro e 

manganês abundantes em diversos tipos de solo e ainda em função de atividades 

antrópicas (CETESB, 2009). Apesar de ser pouco frequente a relação entre cor 

acentuada e risco sanitário nas águas coradas, a coloração das águas contendo 

matéria orgânica dissolvida, pode gerar produtos potencialmente cancerígenos. Em 

geral, o maior problema da coloração na água é estético, já que causa um efeito 

repulsivo nos consumidores. 
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2.3.1.4 Sólidos 

A carga de sólidos de uma amostra de água é constituída de matéria 

orgânica, metais, bem como qualquer outro composto, com exceção dos gases 

dissolvidos. 

Os sólidos presentes na água podem estar distribuídos da seguinte forma: 

sólidos totais em suspensão e sólidos dissolvidos. 

Sólidos em suspensão podem ser definidos como as partículas passíveis de 

retenção por processos de filtração. Sólidos dissolvidos são constituídos por 

partículas de diâmetro inferior a 10-3 μm e que permanecem em solução mesmo 

após a filtração. 

A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural (processos 

erosivos, organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica (lançamento de lixo e 

esgotos) (BRASIL, 2005). 

 

2.3.2 Variáveis químicas 

2.3.2.1 Oxigênio dissolvido  

O oxigênio dissolvido (OD) é um gás solúvel em água. Segundo Araújo et. al. 

(2004) o oxigênio dissolvido pode ser utilizado como indicador de qualidade das 

águas superficiais, pois a proliferação bacteriológica depende diretamente de suas 

concentrações, constituindo de metodologia de rápida análise, passível de 

realização no campo. É de fundamental importância na manutenção da vida 

aquática e da qualidade da água. Tchobanoglous e Schroeder (1985) afirmam que, 

devido à sua importância, o OD é amplamente utilizado como principal parâmetro da 

qualidade de água e serve para determinar o impacto de poluentes sobre corpos 

d’água, pois é um dos mais importantes fatores no desenvolvimento de qualquer 

planejamento na gestão de recursos hídricos. (BRASIL, 2005) 

O oxigênio dissolvido é o elemento principal no metabolismo dos 

microrganismos aeróbicos que habitam as águas naturais ou os reatores para 

tratamento biológico de esgotos. Nas águas naturais, o oxigênio é indispensável 

também para os seres vivos, principalmente os peixes. O nível de oxigênio 

dissolvido em águas naturais é, com frequência, uma indicação direta de qualidade, 

uma vez que as plantas aquáticas produzem oxigênio enquanto microorganismos 

geralmente consomem ao alimentarem-se de poluentes (PINTO et al, 2009). 
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2.3.2.2 Condutividade elétrica 

A condutividade expressa a capacidade de condução de corrente elétrica de 

sais dissolvidos e ionizados presentes numa água e pode ser utilizada como 

parâmetro de avaliação de qualidade. Assim, a condutividade também fornece uma 

boa indicação das modificações na composição de uma água, especialmente na sua 

concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das quantidades 

relativas dos vários componentes. A condutividade elétrica da água pode variar de 

acordo com a temperatura e a concentração total de substâncias ionizadas 

dissolvidas, que pode ser proveniente de fontes naturais do substrato rochoso ou 

solo e de origem antropogênica, descarga industriais de sais, excreções de sais pelo 

homem e por animais. Em geral, níveis superiores a 100 μS/cm indicam ambientes 

impactados. Altos valores podem indicar características corrosivas da água 

(CETESB, 2009). 

 

2.3.2.3 pH 

O pH  é a medida de concentração de íons H+ presentes na solução, é umas 

das determinações de qualidade de água mais frequentemente executadas, 

apresentando a acidez ou a basicidade das águas, que podem ter origens em 

fatores naturais do terreno ou resultantes de poluentes dissolvidos na água. A 

influencia do pH no ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente em razão de 

seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Geralmente os organismos 

aquáticos são adaptados às condições de neutralidade, em que alterações bruscas 

ou intensas do pH podem acarretar em alterações severas nos ecossistemas 

aquáticos.  

O efeito indireto também é importante, podendo, em determinadas condições 

de pH, contribuir para precipitação de elementos químicos tóxicos, como metais 

pesados, ou exercer efeitos sobre a solubilidade de nutrientes (ANA, 2007).  

 

2.3.2.4 Alcalinidade 

 Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos, carbonatos e 

os hidróxidos. Verifica-se que, na maior parte dos ambientes aquáticos, a 

alcalinidade deve-se exclusivamente à presença de bicarbonatos. Valores elevados 

de alcalinidade estão associados a processos de decomposição da matéria orgânica 

e à alta taxa respiratória de microorganismos, com liberação e dissolução do gás 
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carbônico (CO2) na água. Além desses, dependendo da composição, os dejetos 

industriais também podem ser responsáveis pelo aumento da alcalinidade nos 

cursos d’água. A maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na 

faixa de 30 a 500 mg/L de CaCO3 (BRASIL, 2006). 

 

2.3.2.5 Demanda química de oxigênio (DQO) 

É a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria de uma 

amostra por meio de um agente químico, como o dicromato de potássio. Os valores 

de DQO são obtidos por ensaios realizados em um período de tempo menor, 

resultando em teores normalmente maiores que os da DBO5,20. O aumento da 

concentração DQO num corpo d’água se deve, principalmente, a despejos de 

origem industrial (CETESB, 2009).  

Quando os ensaios de DQO e DBO são utilizados conjuntamente, é possível 

observar a biodegradabilidade dos efluentes industriais, pois é sabido que o poder 

de oxidação do dicromato de potássio, substância utilizado no ensaio da DQO, é 

maior que a ação de microrganismos, exceto raríssimos casos, como 

hidrocarbonetos aromáticos e piridina. Como na DBO5, 20, mede-se apenas a fração 

biodegradável, quanto mais esse valor se aproximar da DQO, significa que mais 

facilmente biodegradável será o efluente (CETESB, 2009).  

 

2.3.2.6 Amônia  

A atmosfera é outra fonte importante devido a diversos mecanismos como a 

biofixação desempenhada por bactérias e algas presentes nos corpos hídricos, que 

incorporam o nitrogênio atmosférico em seus tecidos, contribuindo para a presença 

de nitrogênio orgânico nas águas; a fixação química, reação que depende da 

presença de luz, também acarreta a presença de amônia e nitratos nas águas, pois 

a chuva transporta tais substâncias, bem como as partículas contendo nitrogênio 

orgânico para os corpos hídricos. Nas áreas agrícolas, o escoamento das águas 

pluviais pelos solos fertilizados também contribui para a presença de diversas 

formas de nitrogênio (CETESB, 2009). 

Os compostos de nitrogênio na forma orgânica ou de amônia referem-se à 

poluição recente, enquanto nitrito e nitrato, à poluição mais remota. 

Quando descarregados nas águas naturais, conjuntamente com o fósforo e 

outros nutrientes presentes nos despejos, provocam o enriquecimento do meio, 
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tornando-o eutrofizado. A eutrofização pode possibilitar o crescimento mais intenso 

de seres vivos que utilizam nutrientes, especialmente as algas. Estas grandes 

concentrações de algas podem trazer prejuízos aos múltiplos usos dessas águas, 

prejudicando seriamente o abastecimento público ou causando poluição decorrente 

da morte e decomposição desses organismos (CETESB, 2009).  

 

2.3.2.7 Fósforo total  

O fósforo pode se apresentar nas águas sob três formas diferentes. Os 

fosfatos orgânicos são a forma em que o fósforo compõe moléculas orgânicas, como 

a de um detergente, por exemplo. Os ortofosfatos são representados pelos radicais, 

que se combina com cátions formando sais inorgânicos nas águas e os polifosfatos, 

ou fosfatos condensados, polímeros de ortofosfatos. Esta terceira forma não é muito 

importante nos estudos de controle de qualidade das águas, porque sofre hidrólise, 

convertendo-se rapidamente em ortofosfatos nas águas naturais (CETESB, 2009). 

O fósforo é um dos elementos indispensáveis como nutriente nos processos 

biológicos, quando em elevadas concentrações, pode conduzir a eutrofização no 

ambiente aquático. 

Pode ser provenientes de processos naturais, da dissolução de compostos do 

solo e da decomposição da matéria orgânica, e também de origem antropogênica, 

quando for proveniente de despejos domésticos, industrial, detergentes, 

excrementos de animais e fertilizantes. 

 

2.3.2.8 Ferro total 

De acordo com a CETESB (2009), o ferro aparece principalmente em águas 

subterrâneas, devido à dissolução do minério pelo gás carbônico da água. Nas 

águas superficiais, o nível de ferro aumenta nas estações chuvosas devido ao 

carreamento de solos e a ocorrência de processos de erosão das margens.  Embora 

o ferro não seja um elemento tóxico, podem ser observados diversos problemas 

para o consumo humano. Entre eles o desenvolvimento de depósitos em 

canalizações e ferro-bactérias, provocando contaminação biológica da água na 

própria rede de distribuição e também o surgimento de manchas em roupas e 

utensílios sanitários, além de sabor e odores desagradáveis na água, 

impossibilitando seu consumo. 
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2.3.2.9 Cloreto 

As fontes de cloretos nas águas superficiais são diversas. Segundo CETESB 

(2009), as descargas de esgotos sanitários e efluentes indústrias é uma importante 

fonte de cloreto, sendo que cada pessoa expele na urina cerca de 4g de cloreto por 

dia. Em águas naturais, o cloreto pode ser proveniente de atividades agropecuárias 

através da alimentação dos animais. O cloreto não apresenta toxicidade ao ser 

humano, exceto no caso da deficiência no metabolismo de cloreto de sódio, mas 

provoca restrições de uso da água, principalmente o cloreto de sódio por apresentar 

sabor “salgado” na água. O cloreto apresenta também influência nas características 

dos ecossistemas aquáticos naturais, por provocarem alterações na pressão 

osmótica em células de microrganismos. 

 

2.3.2.10 Sulfato 

O sulfato é um dos íons mais abundantes na natureza. Em águas naturais, a 

fonte de sulfato ocorre através da dissolução de solos e rochas e pela oxidação de 

sulfeto. As principais fontes antrópicas de sulfato nas águas superficiais são as 

descargas de esgotos domésticos e efluentes industriais. Nas águas tratadas, é 

proveniente do uso de coagulantes (CETESB, 2009). 

 

2.3.2.11 Dureza total 

A dureza indica a presença, principalmente, de sais alcalinos terrosos, cálcio 

e magnésio, e em menor escala, ferro (Fe2+), manganês (Mn2+), estrôncio (Sr2+) e 

alumínio (Al3+).   

A dureza pode ser classificada como dureza carbonato ou não carbonato, 

dependendo do ânion com o qual ela está associada. A primeira corresponde à 

alcalinidade, estando, portanto em condições de indicar a capacidade de 

tamponamento de uma amostra de água. A dureza não carbonato refere-se à 

associação com os demais ânions, à exceção do cálcio e do magnésio. A origem da 

dureza das águas pode ser natural (por exemplo, dissolução de rochas calcárias 

ricas em cálcio e magnésio) ou antropogênica (lançamento de efluentes industriais). 

A dureza da água é expressa em mg/L de equivalente em carbonato de cálcio 

(CaCO3). 

Águas de elevada dureza reduzem a formação de espuma, o que implica um 

maior consumo de sabões e xampus, além de provocar incrustações nas tubulações 
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de água quente, caldeiras e aquecedores, em função da precipitação dos cátions em 

altas temperaturas. Em corpos d’água de reduzida dureza, a biota é mais sensível à 

presença de substâncias tóxicas, já que a toxicidade é inversamente proporcional ao 

grau de dureza da água (BRASIL, 2006). 

 

2.3.2.12 Matéria orgânica 

A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, na sua 

nutrição, e aos autótrofos, como fonte de sais nutrientes e gás carbônico; em 

grandes quantidades, no entanto, podem causar alguns problemas, como: cor, odor, 

turbidez, consumo do oxigênio dissolvido pelos organismos decompositores.  

 O consumo de oxigênio é um dos problemas mais sérios do aumento do teor 

de matéria orgânica, pois provoca desequilíbrios ecológicos, podendo causar a 

extinção dos organismos aeróbios (BRASIL, 2005). 

 

2.3.3 Metais (Al, Mn, Mg, Na, Ca, Cu, Fe, K) 

Através da utilização de técnicas e equipamentos de espectrometria de 

absorção atômica é possível identificar alguns íons presente na água, provenientes 

de fontes naturais como, por exemplo, características do solo e também 

perturbações no ambiente por fatores antropogênicos. 

Alumínio (Al) deve apresentar maiores concentrações em profundidade, 

onde o pH é menor e pode ocorrer anaerobiose. Se a estratificação e consequente 

anaerobiose não for muito forte, o teor de alumínio diminui no corpo de água como 

um todo, à medida que se distancia a estação das chuvas. O aumento da 

concentração de alumínio está associado com o período de chuvas e, portanto, com 

a alta turbidez. Outro aspecto da química do alumínio é sua dissolução no solo para 

neutralizar a entrada de ácidos com as chuvas ácidas. Nesta forma, ele é 

extremamente tóxico à vegetação e pode ser escoado para os corpos d’água 

(CETESB, 2009).  

Potássio (K) é encontrado em baixas concentrações nas águas naturais, já 

que rochas que contenham potássio são relativamente resistentes às ações do 

tempo. 

Entretanto, sais de potássio são largamente usados na indústria e em 

fertilizantes para agricultura, entrando nas águas doces através das descargas 

industriais e lixiviação das terras agrícolas. 
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O potássio é usualmente encontrado na forma iônica e os sais são altamente 

solúveis. Ele é pronto para ser incorporado em estruturas minerais e acumulado pela 

biota aquática, pois é um elemento nutricional essencial. As concentrações em 

águas naturais são usualmente menores que 10 mg/L (CETESB, 2009). 

Sódio (Na) é um dos elementos mais abundantes na Terra e seus sais são 

altamente solúveis em água, encontrando-o na forma iônica (Na+) e nas plantas e 

animais, já que é um elemento ativo para os organismos vivos. O aumento dos 

níveis na superfície da água pode provir de esgotos, efluentes industriais e uso de 

sais em rodovias para controlar neve e gelo. 

Concentrações de sódio na superfície natural das águas variam 

consideravelmente, dependendo das condições geológicas do local, descargas de 

efluentes e uso sazonal de sais em rodovias. Valores podem estender-se de 1 mg/L 

ou menos até 10 mg/L ou mais em salmoura natural. O sódio é comumente medido 

onde a água é utilizada para dessedentação de animais ou para agricultura, 

particularmente na irrigação. Quando o teor de sódio em certos tipos de solo é 

elevado, sua estrutura pode degradar-se pelo restrito movimento da água, afetando 

o crescimento das plantas (CETESB, 2009).  

Manganês (Mg) compostos usados na indústria do aço, ligas metálicas, 

baterias, vidros, oxidantes para limpeza, fertilizantes, vernizes, suplementos 

veterinários, entre outros usos. Ocorre naturalmente na água superficial e 

subterrânea, no entanto, as atividades antropogênicas são também responsáveis 

pela contaminação da água. A principal exposição humana ao manganês é por 

consumo de alimentos, entretanto, devido ao controle homeostático do homem 

sobre o metal, geralmente o manganês não é considerado muito tóxico quando 

ingerido com a dieta (CETESB, 2009). 

Ferro (Fe) aparece principalmente em águas subterrâneas devido à 

dissolução do minério pelo gás carbônico da água, conforme a reação:  

                            Fe + CO2 + ½ O2 _ FeCO3 

O carbonato ferroso é solúvel e frequentemente encontrado em águas de 

poços, contendo elevados níveis de concentração de ferro. Nas águas superficiais, o 

nível de ferro aumenta nas estações chuvosas devido ao carreamento de solos e a 

ocorrência de processos de erosão das margens.  

Cobre (Cu) ocorre naturalmente em todas as plantas e animais e é um 

nutriente essencial em baixas doses. Estudos indicam que uma concentração de 20 
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mg/L de cobre ou um teor total de 100 mg/L por dia na água é capaz de produzir 

intoxicações no homem, com lesões no fígado. Concentrações acima de 2,5 mg/L 

transmitem sabor amargo à água; acima de 1 mg/L produz coloração em louças e 

sanitários. Para peixes, muito mais que para o homem, as doses elevadas de cobre 

são extremamente nocivas. Concentrações de 0,5 mg/L são letais para trutas, 

carpas, bagres, peixes vermelhos de aquários ornamentais e outros. Os 

microrganismos morrem em concentrações acima de 1,0 mg/L (CETESB, 2009). 

Para Leal (2000), o monitoramento das potencialidades e fragilidades dos 

sistemas hídricos aliados a qualidade de suas águas superficiais tornam-se um 

indicador ambiental fundamental no processo de conservação e preservação 

ambiental. 

O levantamento da condição de qualidade do corpo d’água através da 

observação do conjunto de parâmetros definidos na etapa anterior e adicionados de 

outros parâmetros indicadores de eventuais usos futuros possíveis para a classe de 

enquadramento deverá propiciar planejamento de ações de monitoramento da 

qualidade da água, para identificar à condição de qualidade do respectivo corpo 

hídrico, consideradas a variação sazonal natural da sua qualidade e a 

representatividade das amostras. Uma vez identificada a condição de qualidade da 

água, devem ser avaliados, dentre os parâmetros que não atendem às condições 

mínimas exigidas para a classe de enquadramento, aqueles prioritários para efeitos 

de melhoria da qualidade, com vistas à adequação das águas aos usos atuais e 

futuros pretendidos, ressalvados os parâmetros onde o não atendimento é devido a 

condições naturais (ANA, 2007). 

O Ministério do Meio Ambiente, através do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), na resolução N° 357, de 17 de março de 2005, que “dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências”, retrata que existem parâmetros aceitáveis para 

os diferentes usos da água, desde o consumo humano até águas para recreação ou 

atividades esportivas. Em 2011, o CONAMA aprova a resolução 430 de 13 de maio 

de 2011, que complementa e altera a 357, a respeito das condições e padrões de 

lançamento de efluentes em corpos hídricos brasileiros. 

Para a avaliação da qualidade e do enquadramento das limitações de uso dos 

corpos hídricos superficiais, utiliza-se a resolução 357/2005, Quadro 3. 
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Quadro 3. Classificação das águas doces brasileiras, segundo seus usos preponderantes, de acordo 
com a Resolução CONAMA n. 357/2005. 

Classes 

                                                                                                                  

Principais Usos 

Especial Consumo humano com desinfecção; Preservação de equilíbrio natural 
das comunidades aquáticas; Preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral. 

 

 

 

        I 

Consumo humano, após tratamento simplificado; Proteção das 
comunidades aquáticas; Recreação de contato primário (natação, 
esqui aquático e mergulho) Resolução CONAMA n. 274, de 2000; 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas sem remoção de 
películas e à proteção das comunidades aquáticas em Terras 
Indígenas. 

 

 

 

II 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional, 
à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato 
primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, Resolução 
CONAMA n. 274, de 2000, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e 
de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 
possa vir a ter contato direto e à aquicultura e à atividade de pesca. 

 

III 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional 
ou avançado, à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras, à pesca amadora, à recreação de contato secundário e à 
dessedentação de animais. 

IV  Navegação e à harmonia paisagística 

  Fonte: Resoluções CONAMA n. 357/2005 de 17/03/2005.  

 

Portanto com base na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 357 de 18 de março de 2005, que discorre acerca da classificação, 

enquadramento e aplicação dos usos múltiplos a mananciais hídricos, foram 

utilizados os parâmetros acima relacionados, para o enquadramento, nas cinco 

classes de uso para as águas superficiais no Brasil, sendo: (E) classe especial, que 

corresponde a fragilidade ambiental muito baixa (1) classe um, fragilidade baixa, (2) 

classe dois, fragilidade media, (3) classe três, fragilidade alta e (4) classe quatro, de 

fragilidade muito alta. 

Assim, argumenta-se que como dito por Tundisi (2003), o desenvolvimento 

econômico de uma sociedade pode ser associado ao cuidado que a mesma tem 

para com seus recursos hídricos. Pode-se argumentar ainda que, a contenção de 

emissão e liberação de poluentes nos mananciais hídricos está atrelada a saúde de 

uma população, preservação de ecossistemas naturais para que estes se 

mantenham em equilíbrio, e consequentemente melhorar a qualidade de um sistema 

hídrico. 
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2. 4 Fragilidade Ambiental. 

Neste contexto, é fundamental discutirmos o conceito de fragilidade 

ambiental, ou vulnerabilidade ambiental, sendo vários os autores que conceituam e 

diferenciam tais termos. 

Sporl (2007) acredita que toda e qualquer estabilidade de um ecossistema 

pode ser alterada quando há uma certa instabilidade. Desta forma, uma interferência 

que não respeite as vulnerabilidades do meio, resultará na fragilização deste 

ambiente e/ou sistema.  

Assim, a autora caracteriza que a fragilidade ambiental está relacionada a 

uma pré-disposição do sistema de sofrer influências e alterações. Isto pode ocorrer 

tanto por questões e processos naturais quanto por ações antrópicas. Podemos 

destacar como principais eventos de risco assoreamentos, enchentes, erosões e 

deslizamentos de encostas. 

Sendo assim, para Spörl (2007): 

“ Vitte e santos (1999) partem do significado dos termos 
fragilidade e meio ambiente para chegar ao conceito de 
fragilidade ambiental. De acordo com o Dicionário Aurélio o 
termo frágil é definido como algo fácil de destruir, pouco 
durável, transitório. Fragilidade é então, a qualidade do que é 
frágil. O ambiente é aquele que cerca ou envolve os seres 
vivos ou as coisas. Assim, o termo fragilidade do meio pode 
aparecer como ambiente de risco, ou risco ambiental, o qual se 
define como perigo ou possibilidade de perigo ou perda, que 
estão vinculadas à percepção humana da dinâmica da 
natureza” (SPÖRL, 2007, p. 25). 

 

Segundo Ross (1994) – sendo este o geógrafo brasileiro mas conceituado ao 

nos referirmos a estas terminologias - para que possamos compreender quão 

susceptível está um sistema, é necessário um estudo conjunto dos elementos que o 

compõem, sendo geologia, declividade, clima, solos e por fim, sendo obtidas 

diversas classes hierárquicas de fragilidade potencial natural, que aliada ao mapa de 

uso e cobertura da terra terá como produto final uma carta síntese da Fragilidade 

ambiental/ Vulnerabilidade ambiental (SPÖRL, 2007). 

Esta análise integrada elaborada por Ross (1994) baseia-se na teoria da 

Ecodinâmica de Tricart (1977), onde ressalta-se a importância das fragilidades 

naturais  frente as relações homem Vs. natureza. 

Spörl, (2007) argumenta que: 
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“[...] pode-se inferir que cada variável tem um grau de 
importância diferenciado na composição do nível de 
vulnerabilidade do sistema. Ou seja, as variáveis apresentam 
diferentes “pesos” (níveis de intensidade) os quais devem 
indicar sua contribuição relativa na definição do grau de 
fragilidade” (SPÖRL,, 2007, p.). 

 

A carta de fragilidade ambiental de Ross (1994) contribui para o diagnóstico 

base, que conduzirá as ações antrópicas futuras e poderá corrigir as do presente, 

sendo uma ferramenta essencial para o planejamento ambiental e físico  territorial 

(SPÖRL,, 2007) 

Para Crepani et al. (2001), o mapeamento da vulnerabilidade deve considerar 

geologia, solos, declividade, pluviosidade e cobertura vegetal primitiva, e estas 

contribuem para a determinação dos níveis de vulnerabilidade do sistema. Os 

autores ainda argumentam que as áreas que apresentam maiores níveis de 

fragilidade devem ser definidas quanto a maior potencialidade à erosão (ou perda de 

solos).  

Pizani et al. (2017) acreditam que a terminologia fragilidade está relacionada 

a propensão de um meio e seu comportamento quando submetido a fatores 

negativos derivados de certos processos ou ações. 

Sobre isto, Pizani et al. (2017) discutem Crepani et al.(2001): 

“Crepani (1996; 2001) propõe uma metodologia de análise de 
áreas vulneráveis que resulta em mapas de vulnerabilidade 
ambiental direcionada ao desgaste do solo com o intuito de 
auxiliar no Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia. 
Dessa forma, o autor reúne características do meio físico e 
gera escalas de vulnerabilidade das unidades mapeadas de 
acordo com os princípios da Ecodinâmica de Tricart (1977). 
Neste contexto, o objetivo [...] é mapear áreas de 
vulnerabilidade ambiental [...] considerando principalmente as 
características do meio físico do município utilizando técnicas 
de geoprocessamento” (PIZANI et al., 2017). 

 

A mensuração dos graus de fragilidade potencial natural e ambiental nos 

permite o entendimento dos processos que compõem uma bacia hidrográfica, 

buscando o melhor direcionamento para uso das mesmas, indicando suas áreas 

susceptíveis à processos naturais (como erosões) e ações sociais e econômicas 

(antrópicas). 

 Segundo Crepani et.al. (2001), ao analisarmos a paisagem natural: 
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“[...] é necessário conhecer sua gênese, constituição física, 
forma e estágio de evolução, bem como o tipo da cobertura 
vegetal que sobre ela se desenvolve. Estas informações são 
fornecidas pela Geologia, Geomorfologia, Pedologia e 
Fitogeografia e precisam ser integradas para que se tenha um 
retrato fiel do comportamento de cada unidade frente à sua 
ocupação.” (CREPANI et.al., 2001). 

 

Os conceitos e definições de fragilidade e vulnerabilidade ambiental acabam 

por conflitarem-se entre si, devido as discussões de suas bases teórico 

metodológicas de quantas e quais variáveis devem ser consideradas, Quadro 4. 

Goldsmith (1983) relaciona a primeira com os elementos da paisagem, enquanto o 

segundo estando diretamente ligado as ações antrópicas sobre o meio. 

Já para os autores Gimenes e Augusto Filho (2013) e Silveira et al. (2014), 

acreditam que a fragilidade ambiental refere-se ao colapso de um sistema, 

fortemente relacionado a intensificação de ações humanas. 

Ross (1994) estabelece cinco classes de pesos na hierarquia da fragilidade 

ambiental, sendo: (1) muito fraca, (2) fraca, (3) média, (4) forte e (5) muito forte. 

Ainda para Ross (1994) a vulnerabilidade natural do meio deve ser denominada de 

fragilidade potencial natural – onde deve-se considerar geologia, pedologia, clima e 

relevo.  

Portanto, para o autor, a fragilidade ambiental é o produto da relação entre a 

vulnerabilidade natural do meio (fragilidade potencial natural) e uso e cobertura da 

terra. 

Quadro 4. Conceitos de Fragilidade Potencial e Ambiental. 

Conceitos Autores Definições 

Fragilidade  

Potencial 

 

Ross  

(1990) 

Indica os graus de fragilidade, sob a ação dos processos 

morfogenéticos atuantes na paisagem, resultantes da 

correlação de alguns dos componentes físico-naturais da 

paisagem: declividade do terreno, erosividade das chuvas e 

cobertura pedológica; 

Kawakubo 

et. al.(2005) 

Conceituada como sendo a fragilidade natural de um ambiente 

em função de suas características físicas. 

Santos  

(2005) 

A fragilidade potencial ou potencial à erosão, é definida pela 

caracterização da fragilidade natural que uma determinada 

área está submetida, ou seja, a partir do tipo de solo, 

declividade, do relevo, índice de pluviosidade, entre outros, que 

este local poderá ou não apresentar um equilíbrio natural. 

Fragilidade 

Ambiental 

Ratcliffe  

(1971) 

É uma medida da sensibilidade intrínseca de um ecossistema 

às pressões ambientais (especialmente mudanças de gestão), 

combinada com a exposição à ameaça que poderia perturbar o 

equilíbrio existente.   
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Smith e 

Theberge  

(1986) 

Oposto à estabilidade, sendo estabilidade a velocidade com 

que um sistema retorna ao equilíbrio após uma perturbação.  

Os autores ainda destacam que a fragilidade pode ser natural 

ou induzida pelo ser humano e que a natural pode ser devida a 

fatores internos ou externos. 

Ross 

(1994) 

Fragilidade que um ambiente está submetido, quando são 

associados aos graus de proteção que os diferentes tipos de 

uso, cobertura e manejo da terra exercem. Estes, por sua vez, 

permanecem em equilíbrio dinâmico até o começo das 

alterações antrópicas. 

Tamanini  

(2008) 

A fragilidade de um ambiente em sofrer qualquer tipo de dano 

causado, tanto de maneira natural quanto antrópica, causando 

um desequilíbrio nos ecossistemas, que alteram principalmente 

os mananciais hídricos. 

 

EMBRAPA 

(2010) 

Fragilidade de sistemas ambientais frente a determinadas 

pressões. Essa informação é útil no planejamento ambiental, 

possibilitando identificar regiões onde a degradação ambiental 

resultante de uma dada ação tem potencial de causar maior 

impacto e desenvolver programas visando à redução das 

fontes de pressão. 

Fonte: Medeiros (2018). 

 

Sendo assim, utilizou-se Ross (1994) ao destacarmos que: 

“ [...] a fragilidade dos ambientes naturais face as intervenções 
humanas é maior ou menor em função de suas características 
genéticas. A princípio, salvo algumas regiões do planeta, os 
ambientes naturais mostram-se ou mostravam-se em estado de 
equilíbrio dinâmico até o momento em que as sociedades 
humanas passaram progressivamente a intervir cada vez mais 
intensamente na exploração dos recursos naturais.” (ROSS, 
1994). 

 

O principal caminho para ponderação acerca da fragilidade ambiental está 

ligado ao uso das chamadas geotecnologias (PIZANI et al., 2017), onde estas tem 

facilitado e nos aproximado das ferramentas de geoprocessamento (SAITO, 2011). 

 

2. 5 Geotecnologias 

Christofoletti (1999), acerca do desenvolvimento de tecnologias hoje 

chamadas de geotecnologias: 

“O acelerado desenvolvimento tecnológico da informática está 
propiciando recursos técnicos cada vez mais potentes, 
permitindo que programas específicos possam ser cada vez 
mais utilizados para se fazer previsões, usando-se a análise de 
dados por meio de modelos estatísticos padrões e pela 
construção de modelos de simulação, com base maior ou 
menor nas informações sobre os processos físicos.” 
(CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 25) 
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Para Fitz (2008) as geotecnologias são conceituadas como as novas 

tecnologias as quais estão atreladas à diversas áreas afins, gerando aos seus 

usuários ações de planejamento, processos de gestão, manejo, entre outros.  

Rosa (2005) define o termo geoprocessamento como um sinônimo de 

geotecnologias, sendo estas o conjunto de tecnologias integradas que realizam 

diversos processos, como coleta, processamento e análise de dados. Dentre as 

geotecnologias podemos citar: os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), o 

Sensoriamento Remoto e o Posicionamento Global por Satélites (GPS). 

Os Sistemas de Informação Geográfica e o Sensoriamento Remoto são 

instrumentos técnicos utilizados sobretudo pela Geografia Física que permitem uma 

melhor interpretação e representação dos fenômenos que atingem o espaço 

geográfico. Constituem-se ferramentas fundamentais para fins de ordenamento 

territorial, análise e monitoramento de cunho ambiental. 

Desta forma, o avanço das geotecnologias fez surgir um novo termo 

geográfico, o geoprocessamento. Caracterizado e conceituado por centenas de 

autores, e para Câmara e Davis (1996) trata-se de: 

“O termo Geoprocessamento denota a disciplina do 
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 
computacionais para o tratamento da informação geográfica. 
[...] As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, 
chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 
permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de 
diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados.” 
(CÂMARA; DAVIS ,1996). 

 

Florenzano (2002) define o sensoriamento remoto com uma tecnologia por 

meio da qual podemos adquirir sobretudo imagens e informações sobre a superfície 

da Terra, através de técnicas de captação e armazenamento pautadas na 

reflectância e refratância, de forma remota – à distância. 

Para Novo (2010), o sensoriamento remoto trata-se de um agrupamento de 

sensores e ferramentas capazes de transmitir e coletar dados de plataformas 

posicionadas na atmosfera (como aeronaves, espaçonaves, satélites vants, drones e 

etc). 

Sobre o sensoriamento remoto, Mirandola Avelino (2006) acredita referir-se a: 

[...] uma tecnologia que depende de várias ciências e tem seus 
avanços diretamente ligados aos avanços destas. Seu principal  
objetivo é expandir a percepção sensorial do ser humano, seja 
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através da visão sinóptica (panorâmica) proporcionada pela 
aquisição aérea ou espacial da informação, seja pela 
possibilidade de se obter informações em regiões do espectro 
eletro magnéticas inacessíveis à visão humana.” (MIRANDOLA 
AVELINO, 2006) 

 

As geotecnologias podem contribuir na elaboração de produtos para fins de 

planejamento, envolvendo pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, em 

uma perspectiva integrada, aliando dados físicos a dados socioeconômicos dos 

municípios ou de uma dada região. Convém assinalar que o resultado deste estudo 

permite que programas de desenvolvimento sejam estabelecidos para toda a região, 

de maneira considerando-se as reais necessidades dos municípios e sua 

vulnerabilidade quanto ao meio ambiente físico. 

Outra contribuição valiosa do sensoriamento remoto diz respeito ao uso de 

imagens de satélite como âncora para o Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) 

de regiões onde a ação antrópica ainda não aconteceu de forma intensa.  

O ZEE como ferramenta de planejamento ambiental fundamenta-se em 

análises que objetivam identificar os atributos físicos a fim de conhecer a genesis 

natural das paisagens e seu nível de suporte para desenvolvimento ou preservação 

(SAUSEN, 2012).  

Portanto, os estudos de fragilidade ambiental tornam-se indispensáveis para o 

entendimento das dinâmicas que compõem os sistemas naturais e as alterações que 

ocorreram ao longo dos anos, contribuindo para a elaboração de uma base para o 

planejamento ambiental e suas medidas em curto prazo (emergenciais), visando 

garantir a qualidade das águas e de todo o meio biótico. 

Câmara et al. (2001), afirma que o conceito de SIG pode ser utilizado para 

sistemas computacionais de tratamento de dados geográficos, que possuem em sua 

raiz uma localização alfanumérica e precisa, sendo aplicados ao planejamento e 

gestão ambiental, Figura 6. 
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Figura 6. Estrutura organizacional e aplicação de SIGs ao planejamento e gestão ambiental. 

 

Fonte: Moreira (2001) e Lang; Blaschke (2009). 

 

Medeiros (2016) cita os SIGs de destaque em estudos ambientais e 

geográficos, partindo dos pressupostos de: identificar, analisar, coletar, processar e 

armazenar - o ArcGis (ESRI, 2018), QGis e Spring (CÂMARA et al., 1996). 

 

 

3.  METODOLOGIA  

 

3.1 Carta de Fragilidade 
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Para produção da carta de fragilidade ambiental, utilizou-se a proposta 

metodológica de Ross (1994) e Crepani et al. (2001), elaboradas a partir do conceito 

de ecodinâmica segundo Tricart (1977), onde tal autor propôs que o estudo da 

paisagem partisse da análise de seu comportamento dinâmico, ou seja, da interação 

entre os componentes dos sistemas, e do fluxo de energia e matéria presente no 

meio. 

Nesta pesquisa os softwares utilizados foram o:  ArcGis 10.5, o SIG Spring 

5.5.2, e acrescentou-se ainda o QGis 3.2.0 e o Global Mapper 13.2. 

 

3.1.1 Mapa Base 

O mapa base da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro é utilizado como 

mecanismo inicial de informações geográficas, e serve de base para os 

mapeamentos de Geologia, Pedologia, Hipsometria, Declividade, Pluviometria, 

Fragilidade Potencial Natural, Uso e Cobertura da terra, Qualidade das Águas 

Superficiais e Fragilidade Ambiental. 

Em geral, este mapa carregada informações topográficas , além de rodovias e 

estradas secundárias, áreas construídas, rede hidrográfica, cotas altimétricas e 

delimitação da área de estudo. Foram utilizadas as cartas topográficas: Ponto do 

Jofre folha (SF-22-V-B-II); Aparecida do Taboado folha (SF-22-V-B-III); Três Lagoas 

folha (SF-22-V-B-V); Rio Sucuriú folha (SF-22-V-B-I) com equidistância de 40 metros 

e escala 1:100.000. Estas foram posteriormente complementadas por imagens do 

satélite Sentinel 2, com resolução espacial de 10m e dados da SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) de 2014. Estas informações foram aglomeradas e importadas 

para o SIG Qgis 3.2.0. 

Para construção da carta de fragilidade ambiental, foram realizados o 

levantamento de dados referentes às variáveis utilizadas como declividade, solos, 

geologia, pluviosidade, uso e cobertura da terra, qualidade, vazão e transporte de 

sedimentos em suspensão das águas superficiais da BHCB, para futuramente 

análise e atribuição de pesos à vulnerabilidade, sendo de 1 a 5 para cada elemento 

temático, Quadro 5.  

Quadro 5. Pesos e a Classificação das Classes de Fragilidade. 

   Pesos       Classificação 

       1         Muito Fraca 

       2  Fraca 
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       3  Média 

       4  Forte 

       5         Muito Forte 

Fonte: Ross (1994). 

 

3.1. 2 Declividade 

Para elaboração da carta de declividade foram utilizadas as imagens SRTM 

importadas por download do site da e Embrapa, posteriormente estas foram 

executadas em plataforma ArcGis, por meio da ferramenta Slope a declividade da 

área foi gerada e classificada segundo Ross (1994). Junto a isto, foram  empregadas 

também cartas topográficas: Ponto do Jofre folha (SF-22-V-B-II); Aparecida do 

Taboado folha (SF-22-V-B-III); Três Lagoas folha (SF-22-V-B-V); Rio Sucuriú folha 

(SF-22-V-B-I) com equidistância de 40 metros e escala 1:100.000. 

A declividade é um fator importante a ser considerado quando realizamos 

estudos de fragilidade, já que esta influência diretamente na infiltração, escoamento 

superficial, perda de solos por erosão e consequentemente a redução da vazão e a 

alteração da qualidade das águas superficiais.  

 

3.1.3 Geologia 

A elaboração do mapa de geologia da referente bacia deu-se em ambiente 

ArcGis, sendo parte do mapa geológico estadual de Mato Grosso do Sul, por meio 

dos dados do Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental 

(SISLA/IMASUL) e do Serviço Geológico do  Brasil (CPRM) em escala 1:250.000. 

Sequencialmente, a área da BHCB foi recortada e a área de ocupação de cada 

unidade geológica, calculada em km2 e %. 

 

3.1.4 Pedologia 

A pedologia é outro fator importante em estudos ambientais, a carta de solos 

da BHCB foi gerada também em plataforma digital com dados do SISLA/IMASUL 

(escala 1:250.000) como já citado anteriormente, sendo discorridas as devidas 

classes de solos. Posteriormente, a padronização das nomenclaturas dos solos 

encontrados na área de estudo ocorreram através do Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA, 2006). As cores utilizadas seguiram as proposições do Manual Técnico 
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de Pedologia, produzido pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do 

ano de 2013. 

 

3.1.5 Hipsometria 

O mapa temático Hipsométrico foi elaborado em plataforma ArcGis, por meio 

da importação de imagens do SRTM, aplicadas as curvas de nível e definição das 

classes de intervalo iguais de quarenta metros de altitude. 

 

3.1.6 Pluviosidade 

Para elaboração da carta de pluviosidade utilizou-se a média anual 

pluviométrica de quatro estações meteorológicas próximas a área de estudo, 

adquiridas previamente, Tabela 1, por meio da interpolação linear de dados em 

ArcGis 10.5. 

Já o clima influência diretamente na fragilidade, pois este regula os processos 

erosivos, por meio dos índices pluviométricos, da temperatura do meio e 

indiretamente através das formas vegetais que podem recobrir a paisagem 

(CREPANI et al., 2001). 

A média anual de precipitações das estações meteorológicas se refere a um 

recorte temporal de trinta a trinta e cinco anos. Os dados disponibilizados pela 

estação meteorológica localizada no viveiro de mudas da SUZANO Celulose Ltda., 

com série histórica de 1983 a 2017, o restante das estações abrange os anos de 

1970 a 2016, com dados disponibilizados pela Agência Nacional das Águas (ANA), 

Tabela 1. 

Tabela 1. Estações Meteorológicas Próximas a Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três 
Lagoas e Selviria/MS, em 2018. 

Estação Município 
Coordenadas 
Geográficas 

Média Anual 
Precipitação 

(mm) 

Jupiá 
Três 

Lagoas 
 

20º 46' 60” S 
51º 37' 59” W 

1.296,9 

SUZANO MS Celulose Ltda., Viveiro 
de Mudas 

Três 
Lagoas 

29º47’00’’S          
51º42’00”W 

 

1.304,5 
 

Estação Garcias 
Três 

Lagoas 
20°35'54" S 
52°13'10" W 

1203,6 

Estação Porto Galeano 
Três 

Lagoas 
20°05'37" S 
52°09'35" W 

1317,1 

Fonte: Agência Nacional das Águas; SUZANO Celulose Ltda. ANA (2018). 
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3.1.7 Uso e cobertura da terra 

Para a produção das cartas de uso e cobertura da terra foi utilizada a 

plataforma de computação em nuvem Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017). 

Através dessa plataforma, foi possível o acesso e o processamento de imagens do 

satélite Sentinel 2 para a obtenção do mapeamento de uso e cobertura da terra para 

as estações pré-definidas. 

Desta maneira, para o verão, a mediana das imagens disponíveis para o  mês 

de março de 2019 foi obtida como imagem base do mapeamento. As seguintes 

bandas do Sentinel 2 foram selecionadas: B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B8A, B11 e 

B12. Já a segmentação da imagem foi realizada pelo algoritmo SNIC (Achanta; 

Susstrunk, 2017), resultando em diversas regiões. Para o uso da técnica de 

classificação supervisionada, foram coletadas regiões de exemplo para cada classe 

temática, e utilizado o algoritmo classificador Random Forest (Breiman, 2001). Após 

o treinamento do classificador, foi constatado uma acurácia entre 98% e 99%. Com 

isso foi possível classificar toda a área da bacia. 

Esse procedimento foi realizada para as outras estações, alterando o mês 

selecionada para obtenção das imagens. Para o outono, o mês de maio foi 

selecionado, para o inverno, o mês de agosto e para a primavera o mês de 

novembro. 

O Manual de Uso da Terra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 

2013 foi utilizado como base para a definição das classes de uso e cobertura do solo 

nos mapas finais. Criou-se chaves de interpretação para uma melhor compreensão 

dos procedimentos adotados, Tabela 2. 

 

Tabela 2. Chaves de interpretação para interpretação e classificação de imagens de satélite. 

Classes Temáticas Cores Amostras para 
classificação 

Pastagem R: 204 
G: 136 

B: 0  
Silvicultura R: 204 

G: 172 
B: 9  

Cerrado R: 114 
G: 167 

B: 0  
Águas Continentais R: 234 

G: 254 
B: 254  
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Área Construída R: 254 
G: 167 
B: 191  

Vegetação Ripária R: 14 
G: 199 
B: 14  

   Fonte: A própria autora. 

 

3.2 Qualidade físico química de águas superficiais 

Para análise da qualidade físico química das águas superficiais da BHCB 

foram utilizados dados obtidos em campo por meio do equipamento multiparâmetros 

Horiba U50 e os gerados pelo laboratório de química ambiental da empresa 

Eldorado Brasil, estacionalmente no ano de 2019. 

Foram analisados os parâmetros de oxigênio dissolvido (OD), condutividade 

elétrica (CE), potencial hidrogeniônico (pH), turbidez, potencial redox ou de óxido 

redução (ORP), sólido totais dissolvido (TDS), salinidade, temperatura do  ar e da 

água,  sendo o OD considerado o principal indicador de qualidade da água segundo 

as metodologias propostas por Araújo et al. (2004) e Pinto et al. (2009 e 2014). 

Para enquadramento e classificação da qualidade das águas superficiais da 

Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro - BHCB, serão utilizadas as classes de 

uso de água doce estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 357/05, conforme 

metodologia adaptada por Pinto et al. (2009), Quadros 6, 7 e 8, e Tabelas 3 e 4. 

Quadro 6. Parâmetros, Equipamento e Métodos Utilizados para Análise da Qualidade das Águas 
Superficiais da Bacia do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria/MS, Gerados em Campo. 

Parâmetros Equipamentos Método 

Oxigênio Dissolvido – OD Horiba U 50 Espectrofotométrico 

Condutividade Elétrica – CE Horiba U 50 Eletrométrico 

Turbidez Horiba U 50 Eletrométrico 

pH Horiba U 50 Eletrométrico 

Temperatura Ar e Água Horiba U 50 Eletrométrico 

Potencial Redox - ORP Horiba U50 Eletrométrico 

Salinidade Horiba U50 Eletrométrico 

Sólidos Totais Dissolvidos - TDS Horiba U50 Eletrométrico 

 
Quadro 7. Parâmetros, Equipamentos e Métodos Utilizados para Análise da Qualidade das Águas 

Superficiais do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria /MS, Gerados no Laboratório da Empresa 
Eldorado Brasil Ltda.. 

 Parâmetros para Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais em Bacias 
Hidrográficas 

Parâmetro Unidade Equipamento Método 

Temperatura °C Lutron DO – 5510 Eletrométrico 

pH 
 

Phtek pH – 100 Eletrométrico 

Oxigênio dissolvido mg/L Lutron DO – 510 Espectrofotométrico 

Condutividade µS/cm Tecnopon MCA – Eletrométrico 
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150 

Alcalinidade total Ppm Titulométrico Colorimétrico 

Matéria orgânica Ppm Titulométrico Colorimétrico 

Cloreto Ppm Titulométrico Colorimétrico 

Sulfato Ppm DR 2800 Espectrofotômetro 

Amônia Ppm DR 2800 Espectrofotômetro 

Ferro total Ppm DR 2800 Espectrofotômetro 

Cor Pt/Co DR 2800 Espectrofotômetro 

Turbidez NTU 
Turbidimeter 

2100P 
Espectrofotômetro 

Sólidos dissolvidos 
totais 

mg/L 
Sistema de 

filtração 
Gravimétrico 

Sólidos suspensos 
totais 

mg/L 
Sistema de 

filtração 
Gravimétrico 

DQO mg/L DR 2800 Espectrofotômetro 

Fósforo total Ppm DR 2800 Espectrofotômetro 

Dureza total Ppm Titulométrico Complexometria 

Número provável de 
bactérias 

NPB Aquacult Laminocultura 

Alumínio Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

Mn Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

Mg Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

Na Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

Ca Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

Cu Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

Fe Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

K Ppm AAnalyst 400 Absorção atômica 

 
Tabela 3. Limites determinados na Resolução do CONAMA 357/05 para os parâmetros analisados e 

as respectivas classes de enquadramento. 

Parâmetros de 
Qualidade 

Unidade 
de 

Medida 
Classe 

Especial 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 
Classe 

4 

Temperatura ar °C 
     Temperatura água °C 
     

pH campo 
 

6,0 a 9,0 
6,0 a 
9,0 

6,0 a 
9,0 6,0 a 9,0 

6,0 a 
9,0 

Oxigênio Dissolvido 
Campo mg/LO2 > 10 >6<10 >5<6 >4<5 >2<4 

Condutividade uS/cm <50 50 a 75 
75 a 
100 

100 a 
150 > 100 

Alcalinidade total mg/L 
     Matéria  orgânica mg/L 
     Cloreto mg/L C1 
 

<250 <250 <250 <250 

Sulfato mg/L SO4 
 

<250 <250 <250 <250 

Amônia mg/L 
     Ferro total mg/L 
     

Cor Pt/Co 

cor 
natural do 
corpo de 

água 

cor 
natural 

do 
corpo 

de >75 >75 
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água 

Turbidez NTU <20 >20<40 >40<70 >70<100 >100 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 
 

<500 <500 <500 
 Sólidos Suspensos Totais mg/L 

     DQO mg/L 
     

 

Ambientes 
lênticos 

  
<0,020 <0,030 <0,05 

 Fósforo 
total 

Ambiente 
intermediário mg/LP  <0,025 <0,050 <0,075  

 
Ambientes 

lóticos   <0,1 <0,1 <0,15  

Número provável de 
bactérias UFC/mL 

     Dureza total mg/L 
     Alumínio mg/L 
 

<0,1 <0,1 <0,2 >2 

Mn mg/L 
 

<0,1 <0,1 <0,15 
 Mg mg/L 

     Na mg/L 
     Ca mg/L 
     Cu mg/L 
     Fe mg/L 
 

<0,3 
 

<0,5 
 K mg/L 

     Fonte: Resolução 357/05 CONAMA 
Org.: Silva (2013). 

 

Tabela 4. Limites dos parâmetros analisados para enquadramento nas Classes das Águas Doces no 
Brasil 

Classes Limites para o Enquadramento 

 
Especial 

Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições 
naturais do corpo de água. 
OD  + 10,0 mg/L 
pH 6,0 a 9,0 
Turbidez 0 até 20 NTU 
Condutividade Elétrica até 50 uS/cm 
TDS 0 a 200 mg/L 
ORP 0 a 300 mV 

 
I 

OD 10 a 6 mg/L 
pH 6,0 a 9,0 
Turbidez 20 até 40 NTU 
Condutividade Elétrica 50 até 75 uS/cm 
TDS 200 a 300 mg/L 
ORP 300 a 400 mV 

 
II 

OD 6 a 5 mg/L  
pH 6,0 a 9,0 
Turbidez 40 até 70 NTU 
Condutividade Elétrica 75 até 100 uS/cm 
TDS 300 a 400 mg/L 
ORP 400 a 500 mV 

 
III 

OD 5 a 4 mg/L 
pH 6,0 a 9,0 
Turbidez 70 até 100 NTU 
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Condutividade Elétrica 100 até 150 uS/cm 
TDS 400 a 500 mg/L 
ORP 500 a 600 mV 

 
IV 

OD - 4 mg/L 
pH 6,0 a 9,0 
Turbidez acima de 100 NTU 
Condutividade Elétrica +150 uS/cm 
TDS +500 mg/L 
ORP + 600 mV 

Elaboração: Pinto et al. (2009) adaptado da Resolução nº. 357/05 do CONAMA. 
 

Quadro 8. Principais Classes de Limitações de Uso das Águas Doces no Brasil. 

Classes Principais Usos 

Especial Consumo humano com desinfecção; Preservação de equilíbrio natural 
das comunidades aquáticas; Preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral. 

 
I 

Consumo humano, após tratamento simplificado; Proteção das 
comunidades aquáticas; Recreação de contato primário (natação, esqui 
aquático e mergulho) Resolução CONAMA n. 274, de 2000; Irrigação de 
hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 
rentes ao solo e que sejam ingeridas sem remoção de películas e à 
proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 
 

II 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional, à 
proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, 
tais como natação, esqui aquático e mergulho, Resolução CONAMA n. 
274, de 2000, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto e à aquicultura e à atividade de pesca. 

 
III 

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 
avançado, à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, à 
pesca amadora, à recreação de contato secundário e à dessedentação 
de animais. 

IV Navegação e à harmonia paisagística 
Fonte: Resolução nº. 357 do CONAMA de 17/03/2005. 

 

Para diagnóstico da qualidade físico-química, velocidade e sedimentos em 

suspensão foram selecionados 10 pontos amostrais para realização do 

monitoramento, tendo por critérios confluências fluviais, rupturas estruturais, formas 

de uso, cobertura e manejo da terra, acessibilidade e classes de solos, Figura 7. 
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Figura 7. Mapa de localização dos pontos de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Córrego 
Bebedouro, Três Lagoas e Selviria. 

 
 

O ponto 1 localiza-se no bebedouro para gado da Fazenda Campo Limpo II, 

onde os mesmos bebem água direto da BHCB, sob as coordenadas geográficas S 

20º29’41,45” e W 51º42’50,0”, Figura 8. 

Figura 8. Local de amostragem (Ponto 1) no mês de maio, outono de 2019. 

 



 69 

O ponto 2 encontra-se à margem esquerda da ponte sobre a BHCH na 

Fazenda Campo Limpo II, coordenadas S 20º29’26,3’’ e W 51º41’59,4’’, Figura 9. 

Figura 9. Local de amostragem (Ponto 2), no mês de maio, outono de 2019. 

 

O ponto 3 está localizado em um bebedouro de gado – pequeno braço do 

Córrego Bebedouro -, nas coordenadas S 20º30’35,1” e W 51º41’22,7”. No local, o 

capataz nos relatou a presença de lixo e galhos em uma das nascentes localizadas 

dentro da propriedade rural, contudo não foi possível acesso até o referido local para 

que tal informação pudesse ser constada, Figura 10. 

Figura 10. Local de amostragem (Ponto 3), no mês de maio, outono de 2019. 
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Para acesso ao ponto 4 , percorre-se um trecho de cerca de 200m dentro da 

vegetação palustre (brejo), sendo este nos arredores da vizinhança da Fazenda Dois 

Irmãos, sob as coordenadas S 20º31’07,8” e W 51º38’45,9”, Figura 11. 

Figura 11. Local de amostragem (Ponto 4), no mês de maio, outono de 2019. 

 

No ponto 5, encontramos um afloramento de rochas do Grupo Santo 

Anastácio, trata-se do próprio fundo de canal da BHCB, nas coordenadas 

geográficas S 20º30’59,7” e W 51º39’08,3”, Figura 12. 

Figura 12. Local de amostragem (Ponto 5), no mês de maio, outono de 2019. 
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O ponto 6 localiza-se na saída de um pequeno tubo de ligação na estrada, 

nas coordenadas geográficas S 20º31’29,4” e W 51º40’46,5”, Figura 13. 

Figura 13. Local de amostragem (Ponto 6), no mês de maio, outono de 2019 

 

O ponto 7 trata-se também de um bebedouro de gado, coordenadas S 

20º30’06,4”e  W 51º39’00,4”, Figura 14. 

Figura 14. Local de amostragem (Ponto 7), no mês de maio, outono de 2019. 

 

O ponto 8 localiza-se à margem esquerda da ponte (coletas realizadas antes 

do tubo) dentro da Fazenda Bebedouro, nas coordenadas geográficas S 20º32’23,1” 

e W 51º38’51,8”, Figura 15. 
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Figura 15. Local de amostragem (Ponto 8), no mês de maio, outono de 2019. 

 

O ponto 9 está localizado em um canal escavado pelo proprietário da 

Fazenda Bebedouro para criação de uma represa, nas coordenadas S 20 º 32’19,8” 

e W 51º37’49,4”, Figura 16. 

Figura 16. Local de amostragem (Ponto 9), no mês de maio, outono de 2019. 

 

O ponto 10 localiza-se à margem direita da BR-158 sentido Selvíria - Três 

Lagoas/MS, coordenadas geográficas S 20O31’30,3” e W 051º34’51,9”, Figura 17.  
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Figura 17. Local de amostragem (Ponto 10), no mês de maio, outono de 2019. 

 

 

Além da coleta de dados dos parâmetros físico-químicos, a velocidade da 

água também foi medida por meio do molinete hidrométrico nos pontos 

selecionados, assim como a vazão das águas superficiais da BHCB. 

A mensuração do transporte de sedimentos em suspensão foi realizada em 

laboratório com o auxílio de: frascos rosqueáveis, balança de precisão, conjunto de 

filtração, bomba a vácuo, estufa de secagem com termômetro regulável, placas de 

petri e filtros milipore de 47 microns de vidro. Todos estes equipamentos foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Monitoramento Ambiental da UFMS/CPTL. A 

velocidade da água, vazão e quantidade de sedimentos em suspensão possuem 

coletas estacionais. 

Para operacionalização da pesquisa (análise da qualidade físico-química das 

águas superficiais e mensuração de sedimentos em suspensão) utilizou-se os 

seguintes programas, softwares, equipamentos e materiais: 

Em laboratório: Microsoft Office Word 2010; Microsoft Office Excel 2010, 

Arcgis, Membrana Filtrante – Milipores 47 mícrons, Balança de Precisão, Bomba à 

Vácuo, Conjunto de Filtragem (Sartorius BiolabProducts - Cellulose Acetate Filter), 

termômetro de regulagem, placas de petri e Estufa de Secagem. 

Em campo: Sistema de Posicionamento Global – GPS map Garmin76CSx; 

Câmera Digital Nikon Coolpix P530 16.1 Megapixels; Fita Métrica Fiberglass 
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Measuring Tape 30m; Metro de Madeira; Estacas com barbante; Medidor de Fluxo 

Global Water FP101 – FP201 Global Flow Probe e do analisador de qualidade de 

água multiparâmetro Horiba, modelo U 50. 

Lista-se também os equipamentos em materiais de consumo e veículo 

cedidos para uso e transporte a campo, pela empresa Eldorado Brasil. 

As amostras de água foram coletadas em campo, seguindo a metodologia 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2013). E que foram 

processadas no laboratório de análise ambiental da Eldorado Brasil, onde passaram 

por uma série de exames laboratoriais pelos pesquisadores (docentes e discentes) e 

parceiros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, segundo as 

classes de enquadramento e limitações da Resolução n° 357/2005 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.  

As metodologias adotadas para análise e mensuração do transporte de 

sedimentos em suspensão são baseadas em Christofoletti (1981); Pinto e Mauro 

(1985); Pinto et. al. (2009) e Carvalho et. al. (2000), onde por meio de análise 

laboratorial, agita-se os frascos contendo as amostras de  água, e insere-se 100ml  

no conjunto de infiltração de milipore, com filtro de 0,45 microns de fibra de vidro. Tal 

filtro é submetido à secagem em estufa por vinte e quatro horas a 50ºC, e após vinte 

quatro horas de resfriamento estes são pesados em balança de precisão e os 

valores dos filtros com e sem sedimentos são comparados. Os valores obtidos ao 

final desta subtração equivalem a 100ml, então faz-se a  conversão para m3 e estes 

são calculados conforme as vazões  obtidas. 

Ao total, foram realizadas quatro campanhas a campo na bacia hidrográfica 

do Córrego Bebedouro, sendo elas estacionalmente no ano 2019 ( verão, outono, 

inverno e primavera), para coleta das amostras necessárias na análise de qualidade 

das águas superficiais.  

Durante a tabulação dos dados, incluiu-se nas tabelas operacionais a 

informação de precipitação dos meses em que se realizou as coletas, com ênfase 

para os milímetros precipitados até uma semana antes do campo – tais dados foram 

obtidos no site do CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do 

MS). 

Para construção da carta final da fragilidade ambiental, faz-se necessário o 

cruzamento dos mapas temáticos de declividade, solos, geologia e pluviosidade, 

para elaboração do mapa síntese de fragilidade potencial natural, que 
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posteriormente será combinado com o mapa de uso e cobertura da terra, 

correspondendo assim, ao mapa de fragilidade ambiental. 

O mapa de fragilidade ambiental é resultado do cruzamento dos dados de 

fragilidade potencial natural e uso e cobertura da terra estacional, levando em 

consideração uma nova variável, o mapa de qualidade das águas superficiais 

segundo o enquadramento e classes do CONAMA segundo Resolução nº357/05, 

aliados ao buffer da drenagem da BHCB, para aferição do estágio em que se 

encontra as potencialidades e fragilidades da mesma. Sendo a proposta geral deste 

trabalho combinar os mapas de fragilidade ambiental com o mapa de qualidade da 

água. 

Para mensuração da mesma, elaborou-se uma base onde os pesos de 

fragilidade foram relacionados com as classes de enquadramento das águas 

superficiais do CONAMA, onde a classe especial terá peso 1 de fragilidade, e assim 

respectivamente até a classe 4 receber peso 5, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5. Qualidade Física Química e Fragilidade Ambiental na Bacias Hidrográfica do Córrego 
Bebedouro, em 2019. 

Pesos 
Classes de 

Enquadramento 
CONAMA 

Categoria 
Hierárquica 

1 Especial Muito Fraca 

2 1 Fraca 

3 2 Média 

4 3 Forte 

5 4 Muito Forte 

  Fonte: Pinto et al. (2018). 

 

Toda a metodologia basilar para esta pesquisa e já citada anteriormente 

encontra-se representada em forma de fluxograma, Figura 18. 
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Figura 18. Fluxograma das metodologias utilizadas para elaboração das variáveis ambientais da 
Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria, MS. 

 
Fonte: Silva (2019) 
Org: Silva e Oliveira (2019) 

 
 
 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para auxiliar na mensuração dos graus de fragilidade ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Córrego Bebedouro juntamente com a interligação com as análises 

qualitativas hídricas, serão apresentados respectivamente os mapas temáticos de 

pluviometria, geologia, pedologia,  hipsometria, declividade, fragilidade potencial 

natural, uso e cobertura da terra, qualidade das águas superficiais e fragilidade 

ambiental – com resultado devidamente quantificados.  

Os pontos de coleta foram monitorados nos meses de março (verão) e maio 

(outono) de 2019, agosto (inverno) e novembro (primavera), ano de 2019. 
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4.1 Intensidade Pluviométrica 

Pode-se classificar o comportamento climático da Bacia Hidrográfica do 

Córrego Bebedouro é considerado como tropical úmido (Aw), segundo Koppen 

(1948), caracterizado por duas estações típicas, um verão marcado por um grande 

número de precipitações, e um inverno seco. 

Seguindo as metodologias para interpolações dos dados meteorológicos e 

reunindo informações de oito destas, foi possível a elaboração do mapa 

pluviométrico, Figura 19.  

Figura 19. Mapa de Intensidade Pluviométrica média da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, 
Três Lagoas e Selviria/MS, no ano de 2019. 

 
 

A BHCB recebeu peso 1,4 de vulnerabilidade (baixo) segundo Crepani et al. 

(2001) e peso 2 de fragilidade por Ross (1994) – sendo este o aplicado, de acordo 

com a intensidade média encontrada na área, Tabela 6 e Figura 19.  

Tabela 6. Classes de Pluviosidade da BHCB, Três Lagoas/MS, em 2019. 

Classes 
(mm/mês) 

Área 
(km2) 

Área 
(%) 

Grau de 
Fragilidade 

Peso 

141,65 – 142,33 15,23 7,61  
 

Fraca 

 
 
2 

142,33 – 143,02 22,77 11,38 

143,02 – 143,70 76,23 38,10 

143,70 – 143,70 60,64 30,28 

143,70 – 144,39 25,18 12,58 
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Total 200,04 100,00 - - 
Fonte: Silva, 2019. 

 

4.2 Geologia  

No que compete a geologia, a Formação Santo Anastácio, composta 

sobretudo por arenitos, compreende cerca de 96% da área total da BHCB, salvo a 

região de sua foz, nas proximidades do Rio Paraná – da qual a mesma é afluente, 

recebe grau de fragilidade alta (4).  

Segundo Fernandes (1998), os arenitos desta Formação podem ser 

caracterizados como sendo finos ou muito finos, possuindo uma coloração marrom 

claro, aspecto maciço com espessura (em sua grande parte) dessimétricas. Foram 

formado por lençóis de antigas dunas (não muito elevadas), com sedimentos 

depositados por enxurradas de chuvas torrenciais eventuais. 

Já a Formação Serra Geral, representa 3,41% da área da bacia, encontrada 

somente no baixo curso, e constituída em sua maioria por rochas de origem 

magmática, com fragilidade atribuída de grau médio (2), Tabela 7 e Figura 20. 

Figura 20. Mapa de Intensidade Geologia da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas 
Selviria/MS 
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Tabela 7. Formações Geológicas e Classes de Fragilidade da BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS. 

Fonte: Segundo a classificação de Crepani et al. (2001), convertida para Ross (1994). 

 
 

4.3 Pedologia 

 Na área em questão, foram identificados dois tipos de solos, os Latossolos 

Vermelhos, que predominam por cerca de 62,56% da bacia e os Argissolos 

Vermelho-amarelo, encontrados em 37,4% da área, Tabela 8 e Figura 21. 

 
Tabela 8. Classes de Fragilidade dos Solos da BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS, em 2019. 

Classes de Solos 
Área 
(km2) 

Área 
(%) 

Classes de 
Fragilidade Peso 

LEa - Latossolo Vermelho, textura 
média 125,16 62,56 

 
Baixa 

 
1 

PVa - Argissolo Vermelho, textura 
média 74,88 37,44 Forte 4 

Total 200,04 100,00 *** *** 
Fonte: SISLA (1985). 

 

De acordo com dados da EMBRAPA (2006), esta classe de Latossolo 

Vermelho caracteriza-se por horizontes profundos, bem desenvolvidos e porosos, 

composto com minerais, sendo considerado um solo maduro de horizonte B 

latossólico. Sendo este predominante na BHCB, principalmente nas áreas de 

nascente no alto curso, recebeu peso de fragilidade (1) - (muito fraco), segundo 

Ross (1994). 

Já os Argissolos, localizam-se no médio e baixo curso (região da foz), tem 

profundidade variante, podem ter sua drenagem caracterizada de forte a fraca, 

compostos sobretudo por argila em seu horizonte B. Receberam grau de fragilidade 

forte (4), segundo Ross (1994). Em sua antiga nomenclatura era chamado de solo 

Podzólico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formações 
Geológicas 

Área 
(km2) 

(%) Grau de 
Fragilidade 

Peso 

Serra Geral 6,84 3,41 Médio 2 

Santo Anastácio 193,16 96,59 Alta 4 

Total 200,04 100,00 - - 
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Figura 21. Mapa de Solos da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria/MS. 

  
 
 

4.4 Hipsometria 

A Hipsometria na BHCB apresentou cinco faixas de variações altimétricas, 

entre 278 e 478 metros, dividida em cinco classe com equidistância de 40 metros. 

Sua cota mais alta (478m) encontra-se na região do alto curso, e uma breve faixa à 

oeste do médio curso. A região menos elevada foi encontrada no baixo curso, com 

apenas 278m, apresentando assim um desnível de cerca de 200 metros entre um 

ponto e outro. 

A classe de hipsometria predominante na BHCB está entre 318-358 metros, 

ocupando 92,85 km2 e 46,41% da área total, Tabela 9 e Figura 22. 
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Figura 22. Mapa de Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e 
Selviria/MS. 

 

Tabela 9. Classes de Hipsometria da BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS. 

Categorias 
Hierárquicas 

Área (Km2) Área (%) 

278-318 20,82 10,40 

318-358 92,85 46,41 

358-398 71,92 35,92 

398-438 14,45 7,22 

438-478 0,11 0,05 

Total 200,04 100,00 
 

 

4.5 Declividade 

Dentre as classes de declividade da bacia, a predominante é de 0-6%, com 

área total de 26,09%. Esta recebeu peso de fragilidade (1) muito fraca segundo 

Ross (1994). Por conseguinte, as classes entre 6-12% que receberam peso (2) de 

fragilidade (fraca). Juntas totalizam cerca de 48,47% da área. Então, pode-se dizer 

que na BHCB a declividades predominantes ficam entre muito fraca e fraca, Tabela 

10 e Figura 23. 

A classe (5) muito forte (mais de 30% de declividade) representa 20,3% da 

área da bacia, espacializadas de forma aleatória por toda sua extensão. Encontrada 

principalmente próximo as nascentes, no médio e baixo curso, nos divisores de 
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águas e por entre o canal principal e afluentes. Esta dispersão - sobretudo no baixo 

curso -, deve-se ao represamento e construção do lago da Usina Hidrelétrica 

Engenheiro Souza Dias (Jupiá).  

Figura 23. Mapa de Declividade da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro - BHCU, Três Lagoas e 
Selviria/MS. 

 
Tabela 10. Classes de Declividade e de Fragilidade da BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS, em 2019. 

Categorias 
Hierárquicas 

Área (Km2) Área (%) Classes de 
Fragilidade 

Peso 

0-3 11.83 5,91  
Muito Fraca 

 
1 3-6 40,37 20,18 

6-12 44,78 22,38 Fraca 2 

12-20 35,22 17,60 Média 3 

20-30 27.27 13,63 Forte 4 

30-40 21.46 10,75  
Muito Forte 

 
5 40-50 19.11 9,55 

Total 200,04 100,00 - - 

 
 

 

4.6 Fragilidade Potencial Natural na BHCB no ano de 2019 

No de 2019, na BHCB o grau de fragilidade potencial natural mais expressivo 

encontrado foi (2) baixo, representando cerca de 59,44% da área, seguido do grau ( 

3) médio. Ambos totalizaram 93,31% da área total da bacia. A classe (1) de 

fragilidade muito baixa não foi registrado, Tabela 11 e Figura 24. 
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O grau de fragilidade (4) alto mostrou-se quase inexpressivo, com apenas 

0,04% da área total. Já o grau (5) muito alto (cerca de 6,65% de área), recebeu peso 

5, segundo Ross (2012), pois foi encontrado ao longo de toda a planície de 

inundação.  

Figura 24. Mapa de Fragilidade Potencial Natural da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três 
Lagoas e Selviria/MS, no ano de 2019. 

 
 

Tabela 11. Classes de Fragilidade Potencial Natural da BHCB, nos municípios de Três Lagoas e 
Selviria/MS, em 2019. 

Grau de Fragilidade Potencial Área (km2) % 

1 Muito Baixa 0,00 0,00 

2 Baixa 118,90 59,44 

3 Média 67,76 33,87 

4 Alta 0,08 0,04 

5 Muito Alta 13,29 6,65 

Total 200,04 100,00 
Fonte: Silva (2019). 

 

Do ponto de vista geral, o fato de cerca de 59,44% da área da bacia receber 

grau de fragilidade potencial baixa (2) é conveniente para o desenvolvimento de 

futuras aplicações para uso e cobertura da terra. 
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4.7 Uso e cobertura da Terra na BHCB no verão de 2019 

Os valores e classes temáticas de uso e cobertura da terra encontradas na 

BHCB no verão de 2019, são representados na Tabela 12, Figura 25 e 26, e nos 

permite uma interpretação conjunta com as demais análises executadas nesta 

pesquisa. 

No verão de 2019, a classe mais encontrada foi de Pastagem que ocupou 

cerca de 90,04 km2 da área da bacia, cerca de 44,82% do total. Tais áreas 

necessitam de um cuidado especial, pois a pecuária e agricultura são responsáveis 

em sua grande parte, por processos erosivos, desmatamentos e assoreamento de 

cursos de água, causando colapso aos ecossistemas. Possui grau de proteção (3) 

médio. 

Ainda no verão de 2019, a segunda classe mais expressiva foi Silvicultura, 

ocupando cerca de 58,01 km2, 29,33% do total. Em sua maioria estas propriedades 

estão arrendadas ou pertencem à Empresa de Celulose Eldorado Brasil, dedicadas 

ao cultivo comercial de eucalipto para extração e processamento da celulose. Os 

plantios em linhas possuem espaçamento e caixas de retenção para auxiliar no 

escoamento das águas pluviais, evitando assim formação de processos erosivos. 

Possui grau de proteção (3) médio. 

A classe de Cerrado abrange cerca de 30,58 km² e compreende 15,21% da 

área da BHCB, composta por árvores de galhos secos e retorcidos, encontradas de 

forma dispersa pela bacia se intercalando com as áreas de Pastagem. Classificada 

como grau de proteção (2) alto.  

Já a classe de vegetação ripária ocupa cerca de 15,17 km², 7,54% da área 

total, e compreende as porções de mata ciliar e planície de inundação da BHCB, 

encontrada sobretudo ao longo do canal principal e de seus afluentes. Recebeu grau 

de proteção (1) muito alto. 

As águas continentais representam 4,79 km² e 2,38%, uma vez que seus 

valores reais são encobertos pelo topo das áreas da Vegetação Ripária, sendo 

encontradas sobretudo em alguns afluentes do córrego Bebedouro. Recebeu grau 

de proteção (5) muito baixo. 

As quantificações de Área Construída na BHCB se refere quase que 

totalmente a área ocupada pela planta da Fábrica de Celulose Eldorado Brasil, com 

cerca de 1,45 km² e 0,72%, sendo esta a de menos expressividades quanto ao uso 
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e cobertura. Foi atribuído peso (1) muito alta, pois indica uso intensificado da 

paisagem natural da bacia. 

Figura 25. Mapa de Uso e Cobertura da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e 
Selviria/MS, no verão de 2019. 

 

 
Tabela 12. Classes de Uso e Cobertura da terra na BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS, no verão de 

2019. 

Classes Área (km2) Área (%) Grau de Proteção 

Pastagem 90,04 44,82 3 - Média 

Silvicultura 58,01 29,33 3 - Média 

Cerrado 30,58 15,21 2 - Alto 

Água 4,79 2,38 5 – Muito Baixo 

Área Construída 1,45 0,72 5 – Muito Baixo 

Vegetação Ripária 15,17 7,54 1 – Muito Alto 

Total 200,04 100 *** 
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Figura 26. Uso e cobertura na BHCB em porcentagem (%), Três Lagoas e Selviria/MS, no verão de 
2019. 

 
 
4.8 Uso e cobertura da Terra na BHCB no outono de 2019 

Nas quantificações e análises de uso e cobertura da terra na BHCB no outono 

de 2019, Tabela 13, Figura 27 e 28, a classe mais expressiva foi Pastagem, com 

aproximadamente 86,02 km² e 42,83% da área da bacia. Encontrada no médio e 

baixo curso, sofreu um pequena queda em relação a estação anterior, recebeu grau 

de proteção (3) médio. 

A classe de Silvicultura permaneceu sem muitas alterações, com cerca de 

56,18 km² e 27,96%, estabeleceu-se em segundo lugar quanto ao uso e cobertura 

da terra na BHCB. Foi identificada e distribuída de forma aleatória por toda a bacia, 

recebendo grau de proteção (3) médio. 

Nas áreas de Cerrado, com pequeno aumento, registrou-se a terceira maior 

ocupação de uso e cobertura, com cerca de 38,09 km², totalizando 19,38% da área 

total, sendo esta a terceira mais expressiva, com grau de proteção (2) alto. 

Ao observarmos o comportamento da classe Vegetação Ripária, foram 

identificados 14,87 km², que competem a cerca de 7,4% da área total. Lhe foi 

atribuído grau (1) muito alto. 

As Áreas Construídas, apresentaram-se como 1,50 km² e 0,74% da área da 

bacia, estas por sua vez não receberam graus de proteção.  
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Já as Águas Continentais diminuiu-se de forma relativa,  acredita-se que 

deve-se isto à estação do outono – caracterizada pela diminuição da precipitação -, 

em relação ao Verão. Recebeu grau de proteção (5) muito baixo. 

Figura 27. Mapa de Uso e Cobertura da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e 
Selviria/MS, no outono de 2019. 

 

 
Tabela 13. Classes de Uso e Cobertura da terra na BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS, no outono de 

2019. 

Classes Área (km2) Área (%) Grau de Proteção 

Pastagem 86,02 42,83 3 - Média 

Silvicultura 56,18 27,96 3 - Média 

Cerrado 38,09 19,38 2 - Alto 

Água 3,40 1,69 5 – Muito Baixo 

Área Construída 1,50 0,74 5 – Muito Baixo 

Vegetação Ripária 14,87 7,40 1 – Muito Alto 

Total 200,04 100 *** 
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Figura 28. Uso e cobertura na BHCB em porcentagem (%), Três Lagoas e Selviria/MS, no outono de 
2019. 

 
 

4.9 Uso e cobertura da Terra na BHCB no Inverno de 2019 

Para o inverno de 2019, conforme a Tabela 14, e as Figuras 29 e 30, a 

classe Pastagem continuou sendo a de maior área, com aproximadamente 89,68 

km² e 45,07% da área da bacia. Em relação à estação anterior houve um ligeiro 

aumento, retornando ao valor aproximado do verão. A classe de Silvicultura 

continuou sem muitas alterações, com cerca de 58,25 km² e 28,99%, estabeleceu-se 

em segundo lugar quanto ao uso e cobertura da terra na BHCB.. 

Nas áreas de Cerrado, registrou-se uma diminuição da área em relação à 

estação anterior, com cerca de 31,76 km², totalizando 15,81% da área total. A classe 

Vegetação Ripária praticamente não houve alteração em sua área, com um valore 

de 15,47 km², que competem a cerca de 7,7% da área total. As Áreas Construídas, 

apresentaram-se uma valor de 1,06 km² e 0,53% da área da bacia. 

Já as Águas Continentais novamente ocorreu uma diminuição da área, para 

um valor de 3,82 km²,  provavelmente devido ao inverno ter características de uma 

estação seca. 
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Figura 29. Mapa de Uso e Cobertura da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e 
Selviria/MS, no inverno de 2019. 

 

 

Tabela 14. Classes de Uso e Cobertura da terra na BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS, no inverno de 
2019. 

Classes Área (km2) Área (%) Grau de Proteção 

Pastagem 89.68 45,07 3 - Média 

Silvicultura 58,25 28,99 3 - Média 

Cerrado 31,76 15,81 2 - Alto 

Água 3,82 1,90 5 – Muito Baixo 

Área Construída 1,06 0,53 5 – Muito Baixo 

Vegetação Ripária 15,47 7,70 1 – Muito Alto 

Total 200,04 100 *** 
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Figura 30. Uso e cobertura na BHCB em porcentagem (%), Três Lagoas e Selviria/MS, no inverno de 
2019. 

 

4.10 Uso e cobertura da Terra na BHCB, na Primavera de 2019 

Na Primavera de 2019, conforme a Tabela 15, e as Figuras 31 e 32, as 

classes de uso e cobertura da terra sofreram mínimas alterações comparadas à 

estação anterior. A classe Pastagem sofreu um variação de 0,43 km², atingindo 

89,25 km² ou 44,84% do total da área da bacia. A classe Silvicultura também obteve 

uma queda de 0,43 km² em relação à estação anterior, abrangendo 57,88 km², cerca 

de 28,8% da bacia. A classe cerrado obteve um pequena variação em sua área, com 

um valor de 33,77 km² ocupados, sendo a terceira classe de maior tamanho da 

bacia, com 16,8% da área. 

As classes de Água, Vegetação Ripária e Área Construída, também seguiram 

o padrão das classes apresentadas anteriormente, sofrendo pequenas alterações de 

valores de Área ocupada e porcentagem ocupada da bacia. Respectivamente 

obtiveram 2,74 km², 15,94 km² e 0,46 km², representando 1,36%, 7,93% e 0,3% do 

total da área da bacia. 
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Figura 31. Mapa de Uso e Cobertura da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e 
Selviria/MS, na primavera de 2019. 

 

 

Tabela 15. Classes de Uso e Cobertura da terra na BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS, na primavera 
de 2019. 

Classes Área (km2) Área (%) Grau de Proteção 

Pastagem 89,25 44,84 3 - Média 

Silvicultura 57,88 28,80 3 - Média 

Cerrado 33,77 16,80 2 - Alto 

Água 2,74 1,36 5 – Muito Baixo 

Área Construída 0,46 0,30 5 – Muito Baixo 

Vegetação Ripária 15,94 7,93 1 – Muito Alto 

Total 200,04 100 *** 
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Figura 32. Uso e cobertura na BHCB em porcentagem (%), Três Lagoas e Selviria/MS, na primavera 
de 2019. 

 
 

De forma geral, a evolução do uso e cobertura da terra na BHCB, no ano de 

2019, não sofreu alterações significativas. Somente as classes Pastagem e Cerrado 

apresentaram variações destacáveis de área no outono em relação às demais 

estações, conforme a Figura 33.  
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Figura 33. Evolução do uso e cobertura da terra da BHCB, Três Lagoas e Selviria/MS, no ano de 
2019. 

 

 
 

 
5. MONITORAMENTO E ENQUADRAMENTO ESTACIONAL DA QUALIDADE 

DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BHCB, NAS ESTAÇÕES DO ANO DE 2019 

 
5.1 Qualidade das Águas Superficiais na BHCB, no verão de 2019 

Em estudos ambientais que tenham por enfoque a qualidade das águas 

superficiais, utiliza-se o parâmetro de Oxigênio Dissolvido OD, como principal 

indicador. Na campanha realizada na Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, no 

dia 18 de março de 2019, verão, o ponto 1 apresentou OD de 7,02 mg/L, 

enquadrando-se na classe I segundo a Resolução CONAMA 357/05, conforme 

Tabela 16 e Figura 34, pH e ORP também encaixaram-se na classe I, enquanto que 

CE, Turbidez e TDS ficaram na classe especial. A velocidade registrada foi de 0,9 

m/s, a concentração de sedimentos em suspensão 0,008 g/100mL, com altitude de  

318 metros. De forma geral, o ponto 1 enquadrou-se na classe I, sob as seguintes 

limitações de uso: “Consumo humano, após tratamento simplificado; Proteção das 

comunidades aquáticas; Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 

mergulho) Resolução CONAMA n. 274, de 2000; Irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 
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ingeridas sem remoção de películas e à proteção das comunidades aquáticas em 

Terras Indígenas.” 

Já no ponto 2, o OD registrado foi de 9,14 mg/L, enquadrando-se na classe I, 

seguido por pH, ORP e Turbidez, CE e TDS permaneceram na classe especial. A 

velocidade mensurada na casa de 0,65 m/s, os sedimentos em suspensão com 

cerca de 0,0001 g/100mL e altitude de 318 metros. O enquadramento geral do ponto 

2 segundo o CONAMA foi classe I. 

No ponto 3, o oxigênio dissolvido foi de 8,52 mg/L, classe I CONAMA, assim 

como o pH. Já CE, Turbidez e TDS ficaram na classe especial. Potencial de óxido-

redução foi o único parâmetro a apresentar alterações, com 400mV, classe II. A 

velocidade foi de 37,2 m/s, os sedimentos em suspensão 0,0018 g/100mL com 

altitude de cerca de 318 metros. De modo geral, classifica-se o ponto 3 como classe 

I. 

No ponto 4 o OD mensurado foi de 9,85 mg/L, e assim como pH e ORP, fora  

enquadrado na classe I. Para condutividade elétrica, Turbidez e TDS estabeleceu-se 

classe especial., velocidade de 0,3 m/s com sedimentos em suspensão na casa de 

0,0006 g/100mL e altitude de 314 metros. O ponto 4 em si, foi enquadrado como 

classe I CONAMA. 

Para o ponto 5, todos os parâmetros, OD 14 mg/L , pH, CE, Turbidez e TDS 

foram enquadrados como classe especial, com exceção apenas do ORP, com 423 

mV, classificado como II. A mensuração de velocidade indiciou 48,5/ms, os 

sedimentos em suspensão 0,0012 g/100mL e 306 metros de altitude. O 

enquadramento final do ponto 5 foi classe II, que preconiza: “ Abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional, à proteção das comunidades 

aquáticas, à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, Resolução CONAMA n. 274, de 2000, à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 

possa vir a ter contato direto e à aquicultura e à atividade de pesca.” 

O ponto 6 apresentou OD em 8,01 mg/L, permanecendo na classe I, tal como 

pH, ORP e Turbidez. Já CE e TDS foram enquadrados na classe especial de 

qualidade das águas segundo as limitações CONAMA. Com velocidade de 0,2 m/s, 

sedimentos em suspensão de 0,0017 g/100mL e altitude de 338 metros.  O 

enquadramento médio do ponto 6 estabeleceu-se na classe I. 
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No ponto 7, é necessário destacar-se o pH mais ácido registrado nesta 

campanha, de 5,83 e, enquadra-se na classe IV segundo o CONAMA. O OD 6,29 

mg/L e ORP enquadraram-se na classe I, já CE, Turbidez e TDS permaneceram na 

classe especial. A velocidade por volta de 0,25 m/s, sedimentos em suspensão com 

0,0018 g/100mL e 327 metros de altitude. Estes fatores culminaram para um 

enquadramento médio classe II.  

O ponto 8 apresentou OD 4,2 mg/L, sendo enquadrado na classe III, assim 

como o pH. Para o ORP foi estipulado classe II, seguidos por CE, Turbidez e TDS 

na classe especial. A velocidade mensurada foi de 22,3 m/s, os sedimentos em 

suspensão na casa de 0,0026 g/100mL e 292 metros de altitudes. O enquadramento 

geral ficou na classe II. 

Para os pontos 9 e 10, com enquadramentos parecidos, o OD registrado foi 

respectivamente 15,78 mg/L e 7,01 mg/L, além de pH, CE, Turbidez e TDS 

enquadrados como classe especial. Em ambos os pontos, o ORP estabeleceu-se na 

classe I.  

 Quanto as respectivas velocidades e sedimentos em suspensão, no ponto 9: 

1,45 m/s e sedimentos em 0,0025 g/100mL. No ponto 10, velocidade de 5,9 m/s e 

0,0028 g/100mL de material suspenso. Já a altitude variou entre 298 e 302 metros, e 

o enquadramento geral de ambos os pontos ficou na classe I.  

 De modo geral, no verão de 2019, a BHCB teve enquadramento de qualidade 

da água na classe II, segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente, resolução 

357/05. O parâmetro de salinidade não foi encontrado em nenhum dos pontos 

amostrados.  
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Tabela 16. Enquadramento e Qualidade Físico Química das Águas Superficiais da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria/MS, no 
Verão (março) de 2019. 

Pontos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Enquadramento 

Horário 16:42 16:36 13:48 09:46 11:40 13:21 10:49 14:40 09:00 12:41   

Dia de coleta 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   

Temp. Ar (°C) 30,48 28,23 34,63 27,55 33,51 32,37 31,27 33,2 27,85 30,67   

Temp. Água (°C) 28 27,02 27,34 31,53 27,33 36,6 33 29,22 25,52 29,67   

pH 6,17 6,6 6,4 6,2 6,55 6,15 5,83 6,6 6,48 6,86 II 

ORP (mV) 372 364 400 369 423 367 398 402 306 312 II 

CE (uS/cm) 9 16 6 4 7 4 5 9 6 11 E 

Turbidez (NTU) 2,86 26,1 1,09 1,62 8 25,3 4,07 2,2 6,35 15,8 I 

OD (mg/L) 7,02 9,14 8,52 9,85 14 8,01 6,29 4,2 15,78 7,01 I 

TDS (mg/L) 6 10 4 2 5 3 3 6 4 6 E 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Velocidade (m/s) 0,9 0,65 37,2 0,3 48,3 0,2 0,25 22,3 1,45 5,9   

Sed. Suspensão (g/100mL) 0,0008 0,0001  0,0018 0,0006 0,0012 0,0017 0,0018 0,0026 0,0025 0,0028   

ALTITUDE (m) 318 318  318 314 306 338 327 292 298 302   

Precipitação mês (mm) 108mm mês, 1 semana antes da coleta: 26,8 mm dia 15, 1,4mm dia 17 e 4,8mm dia 18  

Enquadramento I I I I II I II II I I II 
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Figura 34. Enquadramento e classes do CONAMA nas Águas Superficiais da BHCB, nos municípios 
de Três Lagoas e Selvíria/MS, no verão de 2019. 

  
 

  

A Tabela 17 representa as estatísticas descritivas de cada parâmetro a partir 

dos dados obtidos nos pontos de coleta. Assim os seguintes medições foram 

realizadas: valor mínimo, valor máximo, valor médio, valor mediano, valor do desvio 

padrão, valor do curtose e o valor da assimetria.  

Na coleta do verão, a temperatura do ar obteve valor médio nos pontos de 

coleta de 30,98°C, com valores entre 27,55°C e 34,63°C. Já a temperatura da água 

nos pontos ficou entre 25,5°C e 36,6°C, com uma média de 29,5°C. 

O pH obteve valores entre 5,83 e 6,86, com uma média de 6,38. O ORP 

atingiu valores próximos de média e mediana, com respectivamente 371,3 mV e 

370,5 mV. Os valores máximo e mínimo foram de 306 mV e 423 mV. 

Para a CE, as medidas coletadas ficaram entre 4 uS/cm e 16 uS/cm, e média 

de 7,7 uS/cm. Os valores da Turbidez ficaram entre 1,09 NTU e 26,1 NTU com 

média de 9,34 NTU. O OD obteve valores entre 4,2 mg/L e 15,78 mg/L, e média de 

8,89 mg/L. 
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O TDS obteve média de 4,9 mg/L com valores entre 2 mg/L e 10 mg/L. A 

Velocidade média dos pontos coletados no verão foi de 11,74 m/s, com valor mínimo 

de 0,2 m/s e máximo de 48,3 m/s. 

Os Sedimentos em suspensão obtiveram um mínimo de 0,0001 g/100mL e 

máximo de 0,0028 g/100mL, com uma média de 0,0016 g/100mL.  

 
Tabela 17. Estatísticas descritivas dos parâmetros físicos químicos na BHCB, no verão de 

2019. 

 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria Mínimo Máximo 

Temp. Ar (°C) 30,98 30,97 2,5 -1,32 -0,11 27,55 34,63 

Temp. Água (°C) 29,52 28,61 3,34 0,94 1,12 25,52 36,6 

pH 6,38 6,44 0,3 0,02 -0,34 5,83 6,86 

ORP (mV) 371,3 370,5 38,02 -0,19 -0,7 306 423 

CE (uS/cm) 7,7 6,5 3,71 1,76 1,3 4 16 

Turbidez (NTU) 9,34 5,21 9,64 -0,32 1,12 1,09 26,1 

OD (mg/L) 8,98 8,26 3,51 0,49 0,95 4,2 15,78 

TDS (mg/L) 4,9 4,5 2,28 1,92 1,13 2 10 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Velocidade (m/s) 11,74 1,18 17,87 0,61 1,41 0,2 48,3 

Sed. Suspensão 
(g/100mL) 0,0016 0,0017 0,0009 -1,0443 -0,2344 0,0001 0,0028 

ALTITUDE (m) 313,1 316 13,88 -0,27 0,2 292 338 

 
 

A Figura 35 representa a matriz de correlação entre os parâmetros, gerada a 

partir dos dados obtidos no verão de 2019. Dentre as principais observações, foi 

constatado uma forte correlação positiva de 0,98 entre o TDS e a CE. O restante das 

correlações ficaram na maioria entre -0,6 e 0,6. 
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Figura 35. Matriz de correlação entre os parâmetros físicos químicos na BHCB, no verão de 2019. 

 
 

5.2 Qualidade das Águas Superficiais na BHCB, no outono de 2019 

No outono de 2019, as coletas na BHCB foram realizadas em 17 de maio. 

Iniciou-se pelo ponto 1, o oxigênio dissolvido estava em 9,21 mg/L, e assim como o 

pH enquadraram-se na classe I segundo a Resolução 357/05 do CONAMA, Tabela 

18 e Figura 36, já CE, Turbidez e TDS ficaram na classe especial. O ORP 

apresentou variações, e foi mensurado como classe II, com 420 mV. A velocidade 

da bacia registrou 0,12 m/s e os sedimentos em suspensão 0,007 g/100mL. O 

enquadramento médio CONAMA resolução 357/2005, posicionou-se na classe I,  

estabelece: “Consumo humano, após tratamento simplificado; Proteção das 

comunidades aquáticas; Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 

mergulho) conforme Resolução CONAMA n. 274, de 2000; Irrigação de hortaliças 

que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que 
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sejam ingeridas sem remoção de películas e à proteção das comunidades aquáticas 

em Terras Indígenas.” 

A análise no ponto 2  demonstrou OD na classe  especial com 11,05 mg/L,  

da mesma forma que pH, CE, Turbidez e  TDS, e apenas ORP de 405 mV, 

enquadrou-se na classe II.  A velocidade foi de 0,19 m/s e os sedimentos em 

suspensão 0,0003 g/100mL. Na média geral, o enquadramento do ponto 2 ficou na 

classe especial.   

Já no ponto 3, o OD de 9,76 mg/L permaneceu na classe I, juntamente com o 

pH. CE, Turbidez e TDS foram classificados como classe especial, e ORP com 444 

mV na classe II. A velocidade foi de 10,24 m/s e os sedimentos em suspensão  

0,0006 g/100mL. De forma geral, o ponto 3 recebeu classe I segundo o CONAMA. 

Os pontos 4 e 5 apresentaram resultados muito similares, respectivamente 

com OD de 13,35 e 13,1 na classe especial, tal como pH, CE, Turbidez e TDS. O 

ORP variou de 403 mV e 454 mV. As velocidades entre 7,5 m/s e 39,5 m/s, e 

sedimentos em suspensão de 0,0007 g/100mL e 0,0010 g/100mL. O enquadramento 

final de ambos foi classe especial, que preconiza: “Consumo humano com 

desinfecção; Preservação de equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral.” 

No ponto 6, o pH de 5,95 colocou o parâmetro na classe IV, porém OD 15,74 

mg/L, CE, Turbidez e TDS alocaram-se na classe especial, e ORP na classe I com 

399 mV. A velocidade foi de 0,15 m/s e os sedimentos em suspensão 0,0008 

g/100mL. O enquadramento geral classe II: “ Abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação 

de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA n. 274, de 2000, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e 

de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 

ter contato direto e à aquicultura e à atividade de pesca.” 

De forma geral, os quatro últimos pontos, sendo 7, 8, 9 e 10, apresentaram 

similaridades entre si: No que compete ao ponto 7, o OD encontrado foi de 15,62 

mg/L, enquadrado na classe especial, assim como pH, CE, Turbidez e TDS. Apenas 

o ORP enquadrou-se na classe II, com cerca de 460 mV. A velocidade estava em 

cerca de 0,1 m/s e os sedimentos em suspensão 0,0004 g/100mL. O 

enquadramento geral do ponto 7 foi indicado como classe especial.  
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O ponto 8 apresentou OD de 17,16 na classes especial, da mesma forma 

que pH, CE, Turbidez e TDS, somente ORP de 449 mV na classe II. A velocidade de 

14,5 m/s e os sedimentos em suspensão mensurados em 0,0022 g/100mL. Seu 

enquadramento médio classe especial. 

Os pontos 9 e 10 novamente apresentaram resultados parecidos, como 

ocorreu na campanha anterior. O OD variou entre 14,69 mg/L no primeiro e 11,07 

mg/L no segundo, e assim como pH, CE, Turbidez e TDS foram enquadrados na 

classe especial. Em ambos, ORP esteve na classe II com 476 mV e 407 mV. 

Velocidades variantes entre 0,5 m/s e 0,1 m/s, sedimentos suspensos 

respectivamente 0,0035 g/100mL e 0,0002 g/100mL. O enquadramento geral dos 

mesmos foi classe especial. 

Diz-se portanto, que no outono de 2019, a BHCB enquadrou-se na classe I no 

que  compete ao enquadramento de qualidades das águas superficiais segundo o 

CONAMA. Novamente o parâmetro de salinidade não foi registrado nos pontos 

coletados durante as análises. 
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Tabela 18. Enquadramento e Qualidade Físico Química das Águas Superficiais da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria/MS, no 
Outono (maio) de 2019. 

Pontos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Enquadramento 

Horário 09:00 08:36 12:03 16:47 15:30 12:27 16:16 10:40 14:10 17:19   

Dia de coleta 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17   

Temp. Ar (°C) 23,81 26,74 27,54 23,31 28,32 26,22 26,73 25,76 30,21 26,45   

Temp. Água (°C) 22,88 21,92 23,53 26,93 23,22 28,09 26,93 23,75 23,04 24,32   

pH 6,43 7,02 6,43 6,49 7,09 5,95 6,07 6,76 6,71 6,85 II 

ORP (mV) 420 405 444 403 454 399 406 449 476 407 II 

CE (uS/cm) 8 20 5 3 7 3 4 9 6 9 E 

Turbidez (NTU) 5,06 17,5 0,2 1,24 3,18 3,05 0,88 1,04 3,44 3,25 E 

OD (mg/L) 9,21 11,05 9,76 13,35 13,1 15,74 15,62 17,16 14,69 11,07 I 

TDS (mg/L) 5 13 3 2 5 2 2 6 4 6 E 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Velocidade (m/s) 0,12 0,19 10,24 7,5 39,5 0,15 0,1 14,5 0,5 0,1   

Sed. Suspensão (g/100mL) 0,0007 0,0003 0,0006 0,0007 0,0010 0,0008 0,0004 0,0022 0,0035 0,0002   

ALTITUDE (m) 318 318 318 314 306 338 327 292 298 302   

Precipitação mês (mm) 26 mm mês, 1 semana antes 0mm  

Enquadramento I E I E E II E E E E I 
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Figura 36. Enquadramento e classes do CONAMA nas Águas Superficiais da BHCB, nos municípios 
de Três Lagoas e Selvíria/MS, no outono de 2019. 

 
 

A Tabela 19 representa as estatísticas descritivas para a estação do Outono 

de 2019. Nesta coleta, a temperatura do ar obteve valor médio nos pontos de coleta 

de 26,5°C, com valores entre 23,7°C e 30,2°C. A temperatura da água ficou entre 

21,9°C e 28°C, com uma média de 24,4°C. Os valores médios de temperatura do ar 

e da água ficaram abaixo do que os constatados no verão. 

O pH obteve valor médio de 6,58 com valores mínimo e máximo de 5,59 e 

7,09 Os valores do ORP mínimo e máximo foram de 399 mV e 476 mV. Já a média 

do ORP foi de 426,3 mV, acima da média obtida na estação anterior. 

A CE obteve valores entre 3 uS/cm e 20 uS/cm, e média de 7,4 uS/cm, 

valores muito parecido com os obtidos no verão. A Turbidez ficou com média de 3,88 

NTU e valor mínimo e máximo de 0,2 NTU e 17,5 NTU. O OD para o outono obteve 

valores entre 9,21 mg/L e 17,16 mg/L, com uma média de 13,08 mg/L. 

O TDS obteve um valor médio de 4,8 mg/L com valores entre 2 mg/L e 13 

mg/L. A Velocidade média da água para outono foi de 7,29 m/s, com valor mínimo 

de 0,1 m/s e máximo de 39,5 m/s. 
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Por fim os sedimentos em suspensão obtiveram no outono um mínimo de 

0,0002 g/100mL e máximo de 0,0035 g/100mL, com uma média de 0,0010 g/100mL.  

 
Tabela 19. Estatísticas descritivas dos parâmetros físicos químicos na BHCB, no outono de 2019. 

 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria Mínimo Máximo 

Temp. Ar (°C) 26,51 26,59 2,01 0,46 0,08 23,31 30,21 

Temp. Água 
(°C) 24,46 23,64 2,09 -0,86 0,79 21,92 28,09 

pH 6,58 6,6 0,38 -0,73 -0,37 5,95 7,09 

ORP (mV) 426,3 413,5 27,15 -0,96 0,71 399 476 

CE (uS/cm) 7,4 6,5 4,97 5 2,02 3 20 

Turbidez (NTU) 3,88 3,12 5,01 7,66 2,65 0,2 17,5 

OD (mg/L) 13,08 13,22 2,73 -1,37 -0,02 9,21 17,16 

TDS (mg/L) 4,8 4,5 3,29 4,42 1,88 2 13 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Velocidade 
(m/s) 7,29 0,34 12,47 5,52 2,27 0,1 39,5 

Sed. Suspensão 
(g/100mL) 0,001 0,0007 0,001 3,3203 1,9091 0,0002 0,0035 

ALTITUDE (m) 313,1 316 13,88 -0,27 0,2 292 338 

 

A matriz de correlação para a estação do outono representada pela Figura 37, 

demonstra novamente uma alta correlação positiva de 1 entre o TDS e a CE. 

Também foi observada uma alta correlação positiva de 0,9 entre  a Turbidez e a CE. 

A Turbidez e o TDS apresentaram uma correlação de 0,89, demonstrando que 

esses três parâmetros estavam correlacionados na estação do outono. 
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Figura 37. Matriz de correlação entre os parâmetros físicos químicos na BHCB, no outono de 2019. 

 
5.2 Qualidade das Águas Superficiais na BHCB, no inverno de 2019. 

 

Nas coletas realizadas no inverno na BHCB, em 16 de agosto de 2019, o 

ponto 1 apresentou OD de 11,98 mg/L, enquadrando-se na classe especial, assim 

os demais parâmetros de pH, ORP, CE, Turbidez e TDS segundo a Resolução 

CONAMA 357/05 conforme Tabela 20 e Figura 38. A velocidade mensurada foi de 

0,12 m/s e os sedimentos em suspensão 0,0004 g/100mL. De modo geral, o ponto 

enquadrou-se na classe Especial do CONAMA que preconiza: “Consumo humano 

com desinfecção; Preservação de equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral”. 

No ponto 2, o OD foi de 13,08 mg/L, pH, ORP, Turbidez e TDS foram 

enquadrados na classe Especial. Já a condutividade elétrica (CE) apresentou 

comportamento distinto no ponto em questão, com  63 uS/cm e devido a isto, ficou 
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na classe I do CONAMA. A velocidade foi de 38 m/s e sedimentos em suspensão na 

casa dos 0,0005 g/100mL. No enquadramento geral, estabeleceu-se o ponto como 

classe I segundo a Resolução 357/05 do CONAMA, que caracteriza: “Consumo 

humano, após tratamento simplificado; Proteção das comunidades aquáticas; 

Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho) conforme 

Resolução CONAMA n. 274, de 2000; Irrigação de hortaliças que são consumidas 

cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas sem 

remoção de películas e à proteção das comunidades aquáticas em Terras 

Indígenas.” 

Os pontos 3 e 4, apresentaram similaridades no enquadramento de 

parâmetros, com resultados respectivos de OD 10,26 mg/L e 13 mg/L, sendo que 

este e os demais parâmetros de pH, ORP, CE, Turbidez e TDS receberam classe 

especial. Mensurou-se no ponto 3 velocidade de 17,5 m/s e os sedimentos em 

suspensão 0,0012 g/100mL, já no ponto 4 velocidade de 51 m/s e 0,0028 g/100mL 

de sedimentos em suspensão. Ambos os pontos foram enquadrados na classe 

especial no âmbito geral. 

O ponto 5 apresentou OD 14,34 mg/L, sendo enquadrado na classe especial, 

juntamente com pH, CE, Turbidez e TDS. O ORP foi variante, com cerca de 302 mV, 

recebendo assim classe I segundo Resolução CONAMA 357/05. A velocidade neste 

ponto foi de 28 m/s e 0,0043 g/100mL de material suspenso. O ponto teve seu 

enquadramento geral definido como classe I.  

Nos pontos 6 e 7, todos os parâmetros foram enquadrados como classe 

especial, sendo OD 13,66 mg/L, velocidade 0,1 m/s e sedimentos em suspensão 

0,0008 g/100mL no ponto 6. No ponto 7 mensurou-se OD de 10,14 mg/L, velocidade 

também de 0,1 m/s e sedimentos suspensos encontrados de 0,0033 g/100mL. Em 

âmbito geral, ambos receberam enquadramento na classe especial. 

O padrão de similaridade no enquadramento dos parâmetros mensurados 

também pode ser notado nos pontos subsequentes, sendo eles pontos 8, 9 e 10. No 

ponto 8, o OD de 12,29 mg/L, sendo este e os demais parâmetros enquadrados 

como classe especial, velocidade  de 8 m/s e sedimentos em suspensão 0,0037 

g/100mL. Já no ponto 9, o OD registrado de 11,19 mg/L, enquadrado na classe 

Especial assim como pH, CE, ORP, Turbidez e TDS, velocidade na casa de 9 m/s e 

material suspenso com 0,0032 g/100mL.  
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O ponto 10 com OD 11,34 mg/L, com todos os parâmetros mensuráveis 

alocados também na classe especial segundo Resolução CONAMA 357/05. A 

velocidade foi de 2 m/s e 0,0006 g/100mL. Os pontos citados, 8, 9 e 10, receberam 

conjuntamente enquadramento geral como classe especial.  

Por fim, conclui-se que no inverno de 2019, a Bacia Hidrográfica de Córrego 

Bebedouro teve seu enquadramento médio de qualidade das águas superficiais na 

classe I, segundo as indicações do Conselho Nacional de Meio Ambiente. O 

parâmetro de salinidade, obteve concentrações tão baixas, que não foi mensurado 

pelo Horiba U50. 
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Tabela 20. Enquadramento e Qualidade Físico Química das Águas Superficiais da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria/MS, no 
Inverno (Agosto) de 2019. 

Pontos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Enquadramento 

Horário 08:32 08:14 09:50 13:59 14:18 10:17 12:26 10:49 13:44 14:58   

Dia de coleta 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16   

Temp. Ar (°C) 21 20,79 22,25 21,80 28 24,92 27,22 22,22 26,24 23,61   

Temp. Água (°C) 20,44 20,5 20,7 20,8 21 26,52 27,6 21,62 26,26 23,39   

pH 8,57 8,78 7,68 7,08 6,9 8,49 7,27 7,21 6,79 7,13 E 

ORP (mV) 261 169 284 229 302 273 287 258 295 297 I 

CE (uS/cm) 21 63 13 18 19 19 10 25 8 23 I 

Turbidez (NTU) 1,3 5,6 0,9 2,8 1,5 12,9 11 1,2 2,4 8 E 

OD (mg/L) 11,98 13,08 10,26 13 14,34 13,66 10,14 12,29 11,19 11,34 E 

TDS (mg/L) 13 14 9 12 12 12 6 16 5 15 E 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Velocidade (m/s) 0,12 38 17,5 51 28 0,1 0,1 8 9 2   

Sed. Suspensão (g/100mL) 0,0004 0,0005  0,0001 0,0028 0,0043 0,0008 0,0033 0,0037 0,0032 0,0006   

ALTITUDE (m) 318 318 318 314 306 338 327 292 298 302   

Precipitação mês (mm) 1,0 mm mês, 1 semana antes 0mm  

Enquadramento E I E E I E E E E E I 
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Figura 38. Enquadramento e classes do CONAMA nas Águas Superficiais da BHCB, nos municípios 
de Três Lagoas e Selvíria/MS, no inverno de 2019. 

 

As estatísticas descritivas para a estação do Inverno de 2019 foram obtidas e 

apresentadas na Tabela 21. Nesta estação, a temperatura do ar obteve valor médio 

de 23,8°C, com valores entre 20,7°C e 28°C. A temperatura da água ficou entre 

20,4°C e 27,6°C, com uma média de 22,8°C, continuando assim a tendência de 

queda nas temperaturas desde o verão e o outono. 

Já o pH obteve valor médio de 7,59 com valores entre 6,79 e 8,78. Os valores 

do ORP máximo e mínimo foram de 169 mV e 302 mV, com valor médio de 265 mV, 

abaixo das médias obtidas nas estações do outono e do verão 

Os valores da CE ficaram entre 8 uS/cm e 63 uS/cm, e média de 21,9 uS/cm, 

valores acima do que os obtidos no verão e no outono. A Turbidez ficou com média 

de 4,76 NTU e valor mínimo e máximo de 0,9 NTU e 12,9 NTU. O OD obteve valores 

entre 10,14 mg/L e 14,34 mg/L, com uma média de 12,13 mg/L. 

Para o TDS, foram obtidos valores entre 5 mg/L e 16 mg/L e um valor médio 

de 11,4 mg/L. A Velocidade média da água para inverno foi de 15,38 m/s, com valor 

mínimo de 0,1 m/s e máximo de 51 m/s. 

Os sedimentos em suspensão obtiveram no inverno um mínimo de 0,0001 

g/100mL e máximo de 0,0043 g/100mL, com uma média de 0,0020 g/100mL.  
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Tabela 21. Estatísticas descritivas dos parâmetros físico químicos das águas superficiais, na BHCB, 
no inverno de 2019. 

 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria Mínimo Máximo 

Temp. Ar (°C) 23,8 22,93 2,63 -1,36 0,49 20,79 28 

Temp. Água 
(°C) 22,88 21,31 2,85 -1,27 0,81 20,44 27,6 

pH 7,59 7,24 0,75 -1,29 0,73 6,79 8,78 

ORP (mV) 265,5 278,5 40,52 3,14 -1,72 169 302 

CE (uS/cm) 21,9 19 15,44 6,85 2,42 8 63 

Turbidez (NTU) 4,76 2,6 4,42 -0,51 0,99 0,9 12,9 

OD (mg/L) 12,13 12,14 1,41 -1,04 0,01 10,14 14,34 

TDS (mg/L) 11,4 12 3,66 -0,4 -0,76 5 16 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Velocidade 
(m/s) 15,38 8,5 18,01 0,01 1,07 0,1 51 

Sed. Suspensão 
(g/100mL) 0,002 0,0018 0,0016 -2,0631 0,1571 0,0001 0,0043 

ALTITUDE (m) 313,1 316 13,88 -0,27 0,2 292 338 

 

De acordo com a Figura 39, para o Inverno, a matriz de correlação entre os 

parâmetros utilizados no estudo não apresentou as mesmas correlações vistas nas 

estações anteriores. De acordo com a Figura o destaque foi para a correlação 

negativa de 0,85 observada entre a CE e o ORP. Outra correlação negativa foi entre 

o sedimentos em suspensão e o pH, que obtiveram um grau de correlação de 0,73. 
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Figura 39. Matriz de correlação entre os parâmetros físico químicos das águas superficiais, na BHCB,  
no inverno de 2019. 

 

5.2 Qualidade das Águas Superficiais na BHCB na primavera de 2019. 

 

Na primavera de 2019, a campanha a campo foi realizada no dia 22 de 

novembro, o ponto 1 de amostragem teve o oxigênio dissolvido mensurado em 9,52 

mg/L, e recebeu enquadramento na classe I, assim como o pH 9,17, conforme 

Tabela 22 e Figura 40. Os demais parâmetros de CE, ORP, Turbidez e TDS 

receberam classe especial, com sedimentos em suspensão em 0,0006 g/100mL. O 

enquadramento geral estabelecido para este ponto foi classe I, que segundo a 

Resolução CONAMA 357/05 preconiza: “Consumo humano, após tratamento 

simplificado; Proteção das comunidades aquáticas; Recreação de contato primário 

(natação, esqui aquático e mergulho) conforme Resolução CONAMA n. 274, de 

2000; Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
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desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas sem remoção de películas e à 

proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.” 

No ponto 2, o OD recebeu classe especial com 11,81 mg/L, assim como 

ORP, Turbidez e TDS. Já pH e condutividade elétrica foram enquadrados na classe 

I, respectivamente com 9 e 72 uS/cm, e material suspenso com 0,0004 g/100mL. O 

enquadramento geral estabelecido na classe I segundo o CONAMA. 

Os pontos 3 e 4, apresentaram similaridades nas mensurações de seus 

parâmetros, assim como observado na estação anterior (inverno de 2019), onde 

todos seus componentes foram estabelecidos como classe especial. Sendo OD 

respectivo de 10,81 mg/L e 11,23 mg/L, além é claro de sedimentos em suspensão 

com 0,0008 g/100mL e 0,0013 g/100mL. Ambos receberam enquadramento médio 

como classe especial, que segundo a Resolução 357/05 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente caracteriza: “Consumo humano com desinfecção; Preservação de 

equilíbrio natural das comunidades aquáticas; Preservação dos ambientes aquáticos 

em unidades de conservação de proteção integral”. 

Para o ponto 5, o OD mensurado foi de 11,8 mg/L, recebendo 

enquadramento na classe especial assim como condutividade elétrica, turbidez e 

sólidos totais dissolvidos. As alterações foram perceptíveis no ph com 9,03 e ORP 

com 307 mV, registrados como classe I. Com sedimentos em suspensão de 0,0021 

g/100mL, o ponto recebeu enquadramento geral classe I. 

Os pontos 6 e 7 encontravam-se secos no dia e momento que realizou-se a 

coleta de amostras e dados. 

No ponto 8 observou-se OD de 10 mg/L, enquadrado na classe I, juntamente 

com pH de 8,9. Os outros parâmetros, CE, ORP, Turbidez e TDS foram classificados 

como classe especial, os sedimentos em suspensão de 0,0028 g/100mL. De forma 

geral, o ponto referido recebeu enquadramento médio na classe I. 

O ponto 9 apresentou similaridades com o ponto anteriormente citado (ponto 

8), com OD de 7,69 mg/L e pH 8,91 na classe I, e os demais parâmetros na classe 

especial, sedimentos suspensos na casa de 0,0030 g/100mL. O enquadramento 

geral como classe I segundo o CONAMA. 

Por fim, no ponto 10 estabeleceu-se o OD na classe I com 9,8 mg/L, assim 

como ph com 8,95 e ORP de 310 mV. Condutividade elétrica, Turbidez e TDS 

mensurados como classe I, apresentou material suspenso de 0,0012 g/100mL. 

Enquadramento geral definido como classe I. 
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Desta forma, classifica-se o enquadramento médio das águas superficiais da 

BHCB na primavera de 2019 como classe I, segundo a Resolução já citada, 

nº357/05 do CONAMA. Como nas campanhas anteriores, salinidade não foi 

detectada ou encontrava-se a baixo dos índices mínimos captados pelo 

equipamento utilizado na mensuração dos parâmetros referidos nesta pesquisa. Já a 

velocidade, não foi coletada no dia da referida campanha. 
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Tabela 22. Enquadramento e Qualidade Físico Química das Águas Superficiais da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas e Selviria/MS, na 
Primavera (Novembro) de 2019. 

Pontos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Enquadramento 

Horário 09:18 09:01 10:27 13:44 14:40 Seco Seco 12:01 14:11 15:10   

Dia de coleta 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22   

Temp. Ar (°C) 26,42 25,73 27,95 30,91 31 *** *** 28,73 29 29,68   

Temp. Água (°C) 27,31 24,45 25,93 26,11 25,24 *** *** 28,29 32 29,25   

pH 9,17 9 8,81 8,91 9,03 *** *** 8,9 8,91 8,95 I 

ORP (mV) 176 156 269 299 307 *** *** 267 296 310 I 

CE (uS/cm) 24 72 4 21 25 *** *** 28 10 26 I 

Turbidez (NTU) 8,1 9 0,9 3,8 4,2 *** *** 3,5 6,1 5,3 E 

OD (mg/L) 9,52 11,81 10,81 11,23 11,8 *** *** 10 7,69 9,8 I 

TDS (mg/L) 16 47 9 14 16 *** *** 18 6 17 E 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 *** *** 0 0 0   

Velocidade (m/s) ### ### ### ### ### *** *** ### ### ###   

Sed. Suspensão (g/100mL) 0,0006 0,0004 0,0008 0,0013 0,0021 *** *** 0,0028 0,003 0,0012   

ALTITUDE (m) 318 318 318 314 306 338 327 292 298 302   

Precipitação mês (mm) 95 mm mês, 1 semana antes: 8,6 mm dia 21, 0mm dia 6 e 0,4 mm dia 22  

Enquadramento I I E E I *** *** I I I I 

*** Ponto seco no dia da coleta . 
### Velocidade não mensurada no dia da coleta. 
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Figura 40. Enquadramento e classes do CONAMA nas águas superficiais da BHCB, nos municípios 
de Três Lagoas e Selvíria/MS, no inverno de 2019. 

 

 

Para a primavera, a Tabela 23 demonstra as estatísticas descritivas dos 

parâmetros em relação aos dados obtidos nos pontos de coleta. Nessa estação, os 

pontos 6 e 7 não contribuíram para as estatísticas por estarem secos. Isso pode 

ocasionar variações nas estatísticas visto que esses 2 pontos representam 20% da 

quantidade total de pontos. 

O valor média da temperatura do ar foi de 28,6°C, com valores nos pontos de 

coleta entre 25,7°C e 31°C. A temperatura da água representou valores entre 24,4°C 

e 32°C, com uma média de 27,3°C. Esses valores demonstram o aumento da 

temperatura média em relação ao Inverno. 

O pH apresentou um valor médio de 8,96 num intervalo de valores entre 8,81 

e 9,17. Para o ORP, o valor médio foi de 260 mV, o valor mínimo de 156 mV e o 

máximo de 310 mV. 

Os valores obtidos da CE ficaram entre 4 uS/cm e 72 uS/cm, e média de 

26,25 uS/cm, o maior valor médio entre as estações. A Turbidez obteve uma média 

de 5,11 NTU e valor mínimo e máximo de 0,9 NTU e 9 NTU. Já o OD, obteve valores 

entre 7,69 mg/L e 11,81 mg/L, com uma média de 10,33 mg/L. 



 116 

O TDS, apresentou valores em um intervalo entre 6 mg/L e 47 mg/L e média 

de 17,8 mg/L. 

Na primavera, os sedimentos em suspensão obtiveram os valores de mínimo, 

máximo e médio de respectivamente 0,0004 g/100mL, 0,003 g/100mL e 0,0015 

g/100mL.  

 
Tabela 23. Estatísticas descritivas dos parâmetros físico químicos das águas superficiais, na BHCB, 

no Inverno de 2019. 

 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria Mínimo Máximo 

Temp. Ar (°C) 28,68 28,86 1,92 -0,95 -0,34 25,73 31 

Temp. Água (°C) 27,32 26,71 2,46 0,54 0,93 24,45 32 

pH 8,96 8,93 0,11 1,38 0,88 8,81 9,17 

ORP (mV) 260 282,5 60,39 -0,21 -1,2 156 310 

CE (uS/cm) 26,25 24,5 20,32 4,55 1,82 4 72 

Turbidez (NTU) 5,11 4,75 2,62 -0,26 0,05 0,9 9 

OD (mg/L) 10,33 10,4 1,38 0,65 -0,86 7,69 11,81 

TDS (mg/L) 17,88 16 12,48 5,63 2,18 6 47 

Salinidade (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Velocidade (m/s) 0 0 0 0 0 0 0 

Sed. Suspensão 
(g/100mL) 0,0015 0,0012 0,001 -1,3687 0,5466 0,0004 0,003 

ALTITUDE (m) 313,1 316 13,88 -0,27 0,2 292 338 

 

A matriz de correlação apresentada na Figura 41, demonstra as correlações 

dos parâmetros a partir dos dados obtidos pela coleta na estação da primavera. A 

alta correlação positiva do TDS com a CE volta a aparecer, com um valor de 0,99, 

visto que no inverno esse valor de correlação foi de 0,58. Outros destaques foram a 

correlação positiva de 0,92 entre o ORP e a temperatura do ar, e a correlação 

negativa de 0,95 entre o OD e a temperatura da água. Visto que dois pontos de 

coletas estavam secos nesta estação e não contribuíram com dados para a geração 

das correlações, esses valores podem variar caso mais amostras fossem 

analisadas. 
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Figura 41. Matriz de correlação entre os parâmetros físico químicos das águas superficiais, na BHCB 
na primavera de 2019. 

 

5.3 Qualidade das Águas Superficiais na BHCB, no ano de 2019. 

 

No que se refere ao comportamento do pH nas águas superficiais da BHCB 

no verão de 2019, o ponto 7 apresentou o pH mais baixo com 5,82, fora dos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, que preconiza valores entre 6,0 e 

9,0. O ponto 10 apresentou o pH mais elevado da primeira campanha, com 6,86. Já 

no outono de 2019, o ponto 9 demonstrou o pH mais baixo com 5,95 e o mais 

elevado no ponto 2, com 7,02, Figura 42. 

Para a estação do inverno, o ponto 9 apresentou o menor pH com 6,72 e o 

ponto 2, o maior com 8,78, ambos dentro dos limites do CONAMA. Contudo, na 

primavera o ponto 3 registrou o menor índice de 8,81, e o ponto 1 com 9,17 (mais 

elevado), sendo este último, fora dos parâmetros indicados.  
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De forma geral, o pH no ano de 2019 recebeu enquadramento médio segundo 

a Resolução CONAMA 357/05 como classe II, devido concentrações de pH mais 

ácido no outono e mais alcalino na primavera, quando comparadas as amostras das 

outras estações. 

Figura 42. Comportamento do pH nas águas superficiais da BHCB, nos municípios de Três Lagoas e 
Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 
 

O comportamento do oxigênio dissolvido (OD) nas águas superficiais da 

Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro no verão de 2019, apresentou- 

concentrações mais elevadas no ponto 9, com 15,78 mg/L e o ponto 8, com os 

índices mais baixos, cerca de 4,2 mg/L. Já no outono de 2019, em contrapartida a 

estação anterior, o ponto 8 apresentou os melhores níveis de OD com 17,16 mg/L, e 

o ponto 4 com 9,21 mg/L os mais baixos, Figura 43. 

Já no inverno, o menor índice de OD foi encontrado no ponto 7 com 10,14 

mg/L  e o maior no ponto 5 com 14,34 mg/L, ambos dentro da classe especial 

segundo o CONAMA. Na primavera destaca-se o ponto 8 com 7,69 mg/L e o OD 

mais elevado no ponto 2 com cerca de 11,81 mg/L. 

Nota-se assim, que na estação do inverno de 2019 os níveis de OD 

apresentaram os melhores índices do ano, o enquadramento geral foi definido como 

classe I.  
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Figura 43. Comportamento do OD, em mg/L, nas águas superficiais da BHCB, nos municípios de 
Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 
 

Já o comportamento da condutividade elétrica, no verão de 2019, o ponto 2 

registrou maiores índices com 16 uS/cm e os pontos 4 e 6 os menores, com 4 

uS/cm. Na estação seguinte (outono) do mesmo ano, o ponto 2 novamente registrou 

melhor comportamento de CE, com 20 uS/cm e os pontos 4 e 6 com os piores 

índices, sendo 3 uS/cm, Figura 44. 

O comportamento do pH no inverno de 2019, variou para menos com 8 uS/cm 

no ponto 9 e 63 uS/cm no ponto 2 (sendo este o maior número encontrado). Na 

primavera, os menores indices foram no ponto 3, com cerca de 4 uS/cm e maiores 

(novamente, como na estação anterior) no ponto 2 com 72 uS/cm.  

Portanto, no que se refere a variação de condutividade elétrica, os pontos 

mantiveram-se na classe Especial nas estações do verão e outono, com variações 

para a classe I no inverno e primavera, segundo a Resolução CONAMA 357/05.  
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Figura 44. Comportamento do CE, em uS/cm, nas águas superficiais da BHCB, nos municípios de 
Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 
 

No verão de 2019, a turbidez mais alta ocorreu no ponto 2 com 26,1 NTU e 

mais baixa no ponto 3 com cerca de 1,09 NTU. Já no outono, o ponto 2 continuou 

com os níveis mais altos de turbidez, sendo 17,5 NTU e o ponto 4 com 0,2 NTU, os 

mais baixos da estação, Figura 45. 

No inverno, os níveis de turbidez, foram menores no ponto 3 com 0,9 NTU e 

maiores no ponto 6 com 12,9 NTU. Já para a estação da primavera, o ponto 3 

novamente recebe destaque com os menores índices, 0,9 NTU como na estação 

anterior, e o ponto 1 com 8,1 NTU, sendo este o maior número da campanha. 

No verão, tais níveis foram no geral mais elevados se comparados as outras 

estações do ano de 2019, recebeu classe I e as demais estações classe especial. 

Contudo, justamente devido a estes níveis do verão, o enquadramento médio do 

parâmetro foi impactado, posicionando-se na classe I, segundo a Resolução 

CONAMA 357/05. 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

Figura 45. Comportamento a Turbidez, em NTU, nas águas superficiais da BHCB, nos municípios de 
Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 

Na primeira campanha de campo, no verão, o ORP do ponto 5 foi o mais alto 

da estação, com 423 mV e o ponto 9 os mais baixos com 306 mV. Já no outono, o 

ponto 9 indicou os maiores níveis de ORP com 476 mV e o ponto 6 os menores, 

com 399 mV, Figura 46. 

No inverno, destaques para o ponto 2 com 169 mV (menores índices) e 302 

mV no ponto 5 (maiores índices da campanhas). Tal padrão se repetiu na primavera, 

onde o ponto 2 apresentou 156 mV e o ponto 5 307 mV.  

Nas duas primeiras estações do ano de 2019, observou-se enquadramento 

classe II para o parâmetro de ORP, com melhora na sua qualidade nas estações 

seguinte, que receberam enquadramento classe I. Desta forma, o enquadramento 

geral foi definido como classe II segundo a Resolução 357/05 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente.  
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Figura 46. Comportamento do ORP, em mV, nas águas superficiais da BHCB, nos municípios de 
Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 

No verão de 2019, as concentração de TDS foram maiores no ponto 2 com 

10mg/L e menores no ponto 4 com 2 mg/L. Já no outono do mesmo ano, o ponto 2 

manteve-se a frente das concentrações de sólidos totais dissolvidos com 13 mg/L e 

os pontos 4, 6 e 7 as menores, com 2 mg/L, Figura 47. 

No inverno, o TDS de menor índice foi encontrado no ponto 9, sendo de 5 

mg/L, e maior no ponto 8 com 16 mg/L. Na primavera, o ponto 9 novamente 

apresentou os menores números com 6 mg/L, a variação fica por conta do ponto 2 

com os maiores níveis, sendo 47 mg/L. 

Observou-se poucas alterações nas concentrações de TDS em todas as 

estações do ano de 2019, da mesma forma as análises indicaram classe especial 

para o enquadramento médio das mesmas. 
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Figura 47. Comportamento do TDS, em mg/L, nas águas superficiais da BHCB, nos municípios de 
Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 

No verão de 2019, a maior temperatura da água foi registrada no ponto 7 com 

33ºC e a menor de 25,52ºC no ponto 9. Já no outono, o ponto 6 obteve a maior 

temperatura com 28,09ºC e no ponto 2 a mais baixa com 21,92ºC, Figura 48. 

Na estação do inverno deste mesmo ano, a menor temperatura da água 

registrada na BHCB foi no ponto 1 com 20,44ºC e maior no ponto 7 com 27,6ºC. Já 

na primavera, destaca-se os menores índices para o ponto 2 com cerca de 24,45ºC 

e mais elevados no ponto 9 com 32ºC. 

Nota-se a queda das temperaturas da água na troca de estação entre verão e 

outono, sendo que o último, é conhecido pelo início do declínio de temperatura. Tais 

quedas de temperaturas se propagam no inverno, e estas só voltam a subir na 

primavera. 
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Figura 48. Comportamento da temperatura da água, em graus centígrados, nas águas superficiais da 
BHCB, nos municípios de Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 

No verão de 2019, na BHCB a temperatura do ar nos pontos amostrados foi 

mais elevada no ponto 5 com cerca de 33,51ºC e menos elevada no ponto 4 com 

27,55ºC. Já no outono, o ponto 9 apresentou a maior temperatura desta campanha 

com 30,21ºC e menor também no ponto 4, com 23,31ºC, Figura 49. 

O inverno registrou menores temperaturas do ar no ponto 2 com 20,79ºC e 

maiores no ponto 5 com aproximadamente 28ºC. Na primavera, variações ocorrem 

no ponto 2 sendo a menor temperatura encontrada de 25,73ºC e maior no ponto 5 

com 31ºC. 

É nítido a queda na temperatura do ar conforme as estações mais secas vão 

se iniciando, assim como o padrão estabelecido nos níveis de temperatura da água 

anteriormente, associadas a mudanças estacionais. 
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Figura 49. Comportamento da temperatura do ar, em graus centigrados, nas águas superficiais da 
BHCB, nos municípios de Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 
 

Nas campanhas do verão e outono de 2019, em nenhuma das amostradas 

coletadas e analisadas foram encontrados níveis de salinidade, como já citado, 

possivelmente por tais níveis estarem a baixo do potencial de captação e coleta do 

equipamento utilizado. 

No que compete a velocidade das águas superficiais da BHCB no verão de 

2019, o ponto 5 registrou a maior com 48,5 m/s e o ponto 6 a menor de 0,2 m/s. Na 

estação conseguinte – outono -, a maior velocidade também foi registrada no ponto 

5, com 39,5 m/s, e menor nos pontos 7 e 10, 0,1 m/s, Figura 50. 

No inverno, a menor velocidade registrada foi mensurada nos pontos 6 e 7 

com 0,1 m/s e maior no ponto 4 com 51 m/s. Na campanha da primavera, as 

mensurações de velocidade não foram realizadas. 

No outono, percebeu-se menores registros de velocidade se comparadas as 

mensurações do verão e inverno de 2019. 
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Figura 50. Comportamento da velocidade nas águas superficiais da BHCB, nos municípios de Três 
Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do verão, outono e inverno de 2019 

 

Os sedimentos em suspensão mensurados em g/100mL, no campanha do 

verão de 2019, apresentou maiores índices no ponto 10 com cerca de 0,0028 

g/100mL e menores no ponto 2 com apenas 0,0001 g/100mL. Já no outono, o ponto 

9 destacou-se com os maiores níveis, sendo 0,0035 g/100mL e os menores no 

ponto 10 com 0,0002 g/100mL, Figura 51. 

Para as filtragens realizadas com as amostras do inverno, o ponto 3 indicou 

menores índices com 0,0001 g/100mL e maiores no ponto 5 com cerca de 0,0043 

g/100mL. Já na primavera, 0,0004 g/100mL no ponto 2 (menores pesagens) e 

0,0030 g/100mL no ponto 9 (maiores números). 

As precipitações mais frequentes no outono, interferem diretamente no 

sedimentos em suspensão e consequentemente no transporte de sedimentos em 

suspensão. Contudo, após as filtragens realizadas em laboratório, observou-se 

grande variação nos valores obtidos de sedimentos. Sendo que no inverno, registrou 

a maior e também uma das menores quantificações das campanhas analisadas no 

que se refere a estas concentrações, fato este que pode ser considerado anormal. 
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Figura 51. Comportamento dos sedimentos em suspensão, g/100mL, nas águas superficiais da 
BHCB, nos municípios de Três Lagoas e Selvíria/MS, nas estações do ano de 2019 

 
 
 

A altitude dos pontos de monitoramento na BHCB varia entre 292 metros (no 

ponto 8) e 338 metros no ponto 6, com desnível entre eles de cerca de 46 metros, 

Figura 52. 

 

Figura 52. Variação Altimétrica nos pontos de monitoramento de águas superficiais da BHCB, nos 
municípios de Três Lagoas e Selvíria/MS, ano de 2019 

 
 

Desta forma, durante os períodos de análises desta pesquisa – verão, outono, 

inverno e primavera -, do ano de 2019, o enquadramento médio das águas 

superficiais da BHCB estabeleceu-se como classe I, com melhora da qualidade na 

segunda campanha, melhora esta que se manteve na amostragens subsequentes, 

Tabela 24 e Figura 53. Desta forma, segundo as preconizações da Resolução 



 128 

n357/05 no CONAMA: “Consumo humano, após tratamento simplificado; Proteção 

das comunidades aquáticas; Recreação de contato primário (natação, esqui 

aquático e mergulho) Resolução CONAMA n. 274, de 2000; Irrigação de hortaliças 

que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que 

sejam ingeridas sem remoção de películas e à proteção das comunidades aquáticas 

em Terras Indígenas.” 

Tabela 24. Enquadramento médio (por parâmetros) das Águas Superficiais da Bacia Hidrográfica do 
Córrego Bebedouro (BHCB), nos municípios de Três Lagoas e Selvíria/MS, no ano de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 53. Mapa do Enquadramento médio (por pontos) das águas superficiais Resolução CONAMA 
357/05 da  Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro (BHCB), nos municípios de Três Lagoas e 

Selvíria/MS, no ano de 2019 . 

 
 

Águas 
Superficiais 

 BHCB  

Verão  
de 2019 

Outono 
de 2019 

Inverno 
de 2019 

Primavera 
de 2019 

Enquadramento 
Médio da BHCB 

pH II II E I II 

ORP (mV) II II I I II 

CE (uS/cm) E E I I I 

Turbidez (NTU) I E E E I 

OD (mg/L) I I E I I 

TDS (mg/L) E E E E E 

Enquadramento II I I I I 
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6. FRAGILIDADE AMBIENTAL E O ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS DA BHCB, NAS ESTAÇÕES DO ANO DE 2019.  

 

6.1 Fragilidade Ambiental na BHCB, no verão de 2019. 

 

No verão de 2019, a classe de maior expressividade de fragilidade ambiental  

na BHCB encontrada de  foi a média (3) que ocupa cerca de 144,38 km² e 72,18% 

da área total da bacia. 

A área é composta por Latossolos Vermelhos no alto e médio curso, e 

Argilssolos vermelho-Amarelos no médio e baixo curso, sobrepostas pela Formação 

Santo Anastácio, precipitações variantes entre 141,65 e 143,701mm e relevo plano. 

 Estando a Fragilidade Ambiental diretamente relacionada ao uso e cobertura 

da terra, estas áreas são ocupadas predominantemente por pastagens e florestas de 

eucalipto comercial. O enquadramento das águas superficiais variou entre classe I e 

II do CONAMA.  

 A classe de fragilidade baixa (2) ocupa significantes 40,12 km² (20,05%), 

encontra-se Latossolos Vermelhos e Argilssolos Vermelho-Amarelos na área, assim 

como as Formações Serra Geral e Santo Anastácio. Possui altitudes variantes entre 

358 e 478 metros, com precipitações médias entre 141,35 e 143,701mm. Ocupada 

principalmente por áreas de cerrado, suas águas foram enquadradas na classe I. 

Já a classe muito alta (5) ocupa  13,30 km² e 6,65% da área da bacia, sendo 

encontrada ao longo da planície de inundação, que recebe peso 5. Encontra-se 

nestas áreas Latossolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos, Formações 

Serra Geral e Santo Anastácio, pluviosidade variando entre 141,65 e 143,701mm, 

relevo plano.  

 A classe de fragilidade alta (4) registrou 2,24 km² (1,12%), foi encontrada 

somente no baixo curso, e corresponde a área de onde encontra-se instalada a 

fábrica de celulose Eldorado Brasil (área construída). Composta predominantemente 

por Argissolos Vermelho-Amarelos da Formação Serra Geral, relevo plano e pouco 

elevado, precipitações médias entre 141,65 e 142,33mm. A respeito do 

enquadramento das águas superficiais, as coletas não foram possíveis próximos da 

foz, então considera-se como classe II, como estipulado pela ANA (2007). 
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A área tem usos e ocupações múltiplas, com destaque para áreas de 

pastagem, silvicultura e vegetação ripária, seu enquadramento das águas 

superficiais ficou entre as classes I e II. 

O grau de fragilidade muito baixa (1) não foi encontrado na BHCB, Tabela 25, 

Figura 54 e Figura 55 . 

 

Figura 54. Mapa de Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas 
e Selviria/MS, no verão de 2019. 

 

 

Tabela 25. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, nos municípios de Três Lagoas e Selviria/MS, 
no verão de 2019. 

Peso Grau de Fragilidade 
Ambiental 

Área (km2) % 

1 Muito Baixa 0,00 0,00 

2 Baixa 40,12 20,05 

3 Média 144,38 72,18 

4 Alta 2,24 1,12 

5 Muito Alta 13,30 6,65 

Total 200,04 100,00 

   
 
 
 

 



 131 

Figura 55. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, em porcentagem (%), no verão de 2019. 

 
 
 

6.2 Fragilidade Ambiental na BHCB, no outono de 2019. 

 

Nas análises realizadas no outono de 2019 da fragilidade ambiental da BHCB, 

notou-se a predominância das áreas de classe média (3) obteve resultados de 

149,88 km², que corresponde a 74,92% da área total, encontra-se sobre a Formação 

Serra Geral, com Latossolos Vermelhos e Argilssolos Vermelho-Amarelo, relevo 

plano com pluviometria entre 141,65 e 143,701mm. Ocupada em sua grande parte, 

por pastagens e áreas de plantios de eucalipto (silvicultura), seu enquadramento 

referente a qualidade das águas superficiais foi entre as classes especial, I e II. 

A segunda maior classe, encontrada na referida estação foi a baixa (2) com 

35,37 km² de área, 17,68% do todo. Composta por Latossolos Vermelhos da 

Formação Santo Anastácio, intensidade pluviométrica média entre 141,65 e 

143,701mm, variações altimétricas entre 358 e 478 metros. Seu uso e cobertura 

consiste sobretudo em áreas de Cerrado, seu enquadramento das águas superficiais 

foi estipulado entre as classes especial (E), I e II.  
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Já a classe muito alta (5) ocupa significativos 13,33 km² e 6,66% da área 

total, onde encontram-se os Latossolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos, 

nas formações Santo Anastácio e Serra Geral, com cotas altimétricas distintas, 

variações pluviométricas média entre 141,65 e 143,701mm. Deu-se ao longo da 

planície de inundação, coberta por vegetação ripária e utilizada para fins de 

pastagem e silvicultura. Seu enquadramento de águas segundo o CONAMA, variou 

das classes E, I e II.  

 No que se refere ao grau alto (4) de fragilidade, ocupa apenas 1,46 km², 

sendo 0,74% da área da bacia. A área é composta por Argissolos Vermelho-

Amarelos e Latossolos Vermelhos da Formação Serra Geral, sua precipitação varia 

de 141,65 à 142,33mm, com relevo entre 278 e 398m.  

Ao que compete ao uso e cobertura, a classe de área construída (pela 

Fábrica de Celulose Eldorado Brasil) é predominante, e suas águas foram 

enquadradas na classe II.  

O grau de fragilidade muito baixo (1) não foi encontrada na BHCB no outono 

do ano de 2019, assim como havia ocorrido na estação anterior do verão, Tabela 

26, Figuras 56 e 57. 

Figura 56. Mapa de Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas 
e Selviria/MS, no outono de 2019. 
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Tabela 26. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, nos municípios de Três Lagoas e Selviria/MS, 
no outono de 2019. 

Peso Grau de Fragilidade 
Ambiental 

Área (km2) % 

1 Muito Baixa 0 0 

2 Baixa 35,37 17,68 

3 Média 149,88 74,92 

4 Alta 1,46 0,74 

5 Muito Alta 13,33 6,66 

Total 200,04 100,00 
 
 

Figura 57. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, em porcentagem (%), no outono de 2019. 
 

 
 

6.3 Fragilidade Ambiental na BHCB no inverno de 2019. 

 

Para o inverno de 2019 a fragilidade ambiental da BHCB, apresentou 

novamente um predominância das áreas de classe média (3) com uma área de 

150,81 km², ou 75,38% da área total. Essa classe encontra-se sobre a Formação 

Serra Geral, com Latossolos Vermelhos e Argilssolos Vermelho-Amarelo, relevo 

plano com pluviometria entre 141,65 e 143,701mm. Em relação ao uso e cobertura, 

a classe média é  ocupada predominantemente por pastagens e áreas de plantios 
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de eucalipto (silvicultura). O enquadramento referente a qualidade das águas 

superficiais foi entre as classes I e II. 

A classe baixa (2) foi observada como a segunda de maior área, com 34,85 

km² de área, 17,42% do total. Essa classe é composta por Latossolos Vermelhos da 

Formação Santo Anastácio, intensidade pluviométrica média entre 141,65 e 

143,701mm, variações altimétricas entre 358 e 478 metros. O uso e cobertura 

presente nesta classe é formado por áreas de Cerrado, e o enquadramento das 

águas superficiais foi determinado entre as classes I e II.  

Para a classe muito alta (5), sua área ocupa 13,32 km² e 6,66% da área total, 

onde encontram-se os Latossolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos, nas 

formações Santo Anastácio e Serra Geral, com cotas altimétricas distintas, variações 

pluviométricas média entre 141,65 e 143,701mm. Essa classe apresenta em sua 

maioria, a planície de inundação, coberta por vegetação ripária e utilizada para fins 

de pastagem e silvicultura. O enquadramento de águas segundo o CONAMA, variou 

das classes I e II.  

 Para a classe alta (4) de fragilidade, a área obtida foi de 1,06 km², sendo 

0,54% da área da total. Essa classe é composta por Argissolos Vermelho-Amarelos 

e Latossolos Vermelhos da Formação Serra Geral, sua precipitação varia de 141,65 

à 142,33mm, com relevo entre 278 e 398m. A principal classe de uso e cobertura, é 

a de área construída. 

O grau de fragilidade muito baixo (1) também não foi encontrada na BHCB no 

inverno do ano de 2019, igualmente ao verão e outono de acordo com a Tabela 27 e 

as Figuras 58 e 59. 
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Figura 58. Mapa de Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas 
e Selviria/MS, no inverno de 2019. 

 

 

Tabela 27. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, nos municípios de Três Lagoas e Selviria/MS, 
no inverno de 2019. 

Peso Grau de Fragilidade 
Ambiental 

Área (km2) % 

1 Muito Baixa 0 0 

2 Baixa 34,85 17,42 

3 Média 150,81 75,38 

4 Alta 1,06 0,54 

5 Muito Alta 13,32 6,66 

Total 200,04 100,00 
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Figura 59. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, em porcentagem (%), no inverno de 2019. 

 
 

6.4 Fragilidade Ambiental na BHCB, na primavera de 2019. 

 

Já na primavera de 2019 a fragilidade ambiental da BHCB, as áreas de classe 

média (3) obtiveram um valor de 149,86 km², ou 74,91% da área total, sem muitas 

alterações em relação às estações anteriores. Como houve poucas alterações no 

uso e cobertura nesta estação, esta classe é predominantemente composta por 

pastagens e áreas de plantios de eucalipto (silvicultura). O enquadramento 

encontrado na qualidade das águas superficiais foi entre as classes Especial e I. 

Novamente a classe baixa (2) foi a classe com a segunda maior área 

observada, com 36,14 km² representando 18,07% da área total. A composição desta 

classe é basicamente Latossolos Vermelhos da Formação Santo Anastácio, uma 

intensidade pluviométrica média entre 141,65 e 143,701mm, com variações 

altimétricas entre 358 e 478 metros. O cerrado é a principal classe de uso e 

cobertura presente nesta classe de fragilidade, e o enquadramento das águas 

superficiais foi determinado entre as classes Especial e I.  

A classe muito alta (5), foi encontrada em uma área de 13,31 km² 

representando 6,65% da área total, onde encontram-se os Latossolos Vermelhos e 
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Argissolos Vermelho-Amarelos, nas formações Santo Anastácio e Serra Geral, com 

cotas altimétricas distintas, variações pluviométricas média entre 141,65 e 

143,701mm. Assim como nas estações anteriores, essa classe é representada pela 

planície de inundação, coberta por vegetação ripária e utilizada para fins de 

pastagem e silvicultura. O enquadramento de águas segundo o CONAMA, variou 

entre as classes Especial e I.  

A classe alta (4) de fragilidade, obteve uma área de 0,73 km², ou 0,37% da 

área da total. A composição desta classe é basicamente de Argissolos Vermelho-

Amarelos e Latossolos Vermelhos da Formação Serra Geral, sua precipitação varia 

de 141,65 à 142,33mm, com relevo entre 278 e 398m. A principal classe de uso e 

cobertura, é a de área construída, formada pela Fábrica de Celulose Eldorado Brasil. 

Assim como nas outras estações, o grau de fragilidade muito baixo (1) não foi 

encontrada na BHCB confome apresentado na Tabela 28 e nas Figuras 60 e 61. 

 

Figura 60. Mapa de Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Três Lagoas 
e Selviria/MS, na primavera de 2019. 
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Tabela 28. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, nos municípios de Três Lagoas e Selviria/MS, 
na primavera de 2019. 

Peso Grau de Fragilidade 
Ambiental 

Área (km2) % 

1 Muito Baixa 0 0 

2 Baixa 36,14 18,07 

3 Média 149,86 74,91 

4 Alta 0,73 0,37 

5 Muito Alta 13,31 6,65 

Total 200,04 100,00 
 

Figura 61. Classes de Fragilidade Ambiental da BHCB, em porcentagem (%), na primavera de 2019. 

 
6.3 Fragilidade Ambiental na BHCB, no ano de 2019. 

 

Nota-se pequenas variações nos resultados de uma estação para outra, e 

mesmo que haja conhecimento de redução das chuvas no outono, a normal 

climática utilizada não se altera. No uso e cobertura da terra foram constadas 

poucas alterações. Essas alterações não foram suficientes para acarretarem  

significativas mudanças nas fragilidades durante o ano de 2019. 

A Figura 62, demonstra que a distribuição das classes de fragilidade 

ambiental na BHCB no ano de 2019 não sofreu variações entre as classes. Esses 

resultados estão de acordo com os elementos analisados durante o processo de 
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desenvolvimento desta pesquisa, e nos possibilitam uma análise integrada de seus 

componentes e suas interferências na fragilidade da área. Sendo a classe média (3) 

mais expressiva em ambas as campanhas. 

 

Figura 62. Evolução por Área (km²) da Fragilidade Ambiental da BHCB, no ano de 2019. 

 
 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante a execução desta pesquisa, seus componentes desse ecossistema 

hidrográfico, a bacia do córrego Bebedouro, foram analisados com base na visão 

sistêmica, compreendendo as interligações existentes entre eles, para avaliar os 

graus de fragilidade ambiental, ao longo das estações do ano de 2019, e sua 

influencia na qualidade físico química de suas águas superficiais, visando assim, 

contribuir para o seu manejo mais sustentável. Partindo-se do principio de Tundisi 

(2003) de que a qualidade da água, reflete o grau de desenvolvimento de uma 

sociedade.  

Seus elementos passam por transformações a todo momento, influenciando 

nos parâmetros físico, químicos e biológicos, podendo vir a ocasionar desequilíbrios 

nestes sistemas, e uma forma de identificá-lo é por meio dos mapeamentos 

temáticos de geologia, pedologia, intensidade pluviométrica, declividade, 
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hipsometria, uso e cobertura da terra, além da qualidade das águas superficiais. 

Elementos estes, fundamentais para o processo de elaboração da carta de 

fragilidade ambiental da BHCB. 

Através dos mapeamentos de geologia e pedologia, identificou-se dois solos 

presentes na área, os Latossolos Vermelhos e os Argissolos Vermelho-Amarelos, 

sendo o primeiro o mais encontrado com 125,16km2 (62,56%). Geologicamente 

composta pela Formação Santo Anastácio com 193,16km2 e 96,59% do total, e a 

Formação Serra Geral com apenas 6,84km2 (3,41%). 

A intensidade pluviométrica mais expressiva está entre 143,02 e 143,70mm, 

que ocupa 76,23 km2 (38,10% da área). Dentre as classes de declividade, as 

maiores taxas encontram-se entre 0-6%, que ocupam cerca de 52,2km2 e 26,09% 

da bacia, seguida pela de 6-12% com 44,78km2 e 22,38%. 

A velocidade dos pontos amostrados foi em geral menor no inverno, contudo 

a mesma estação apresentou a maior velocidade de todas as campanhas amostras 

com 51 m/s no ponto 4. Na primeira campanha destaque-se as velocidades 

expressivas dos pontos 2 e 8 para subsidiarmos a afirmação do início da queda 

destas. O sedimentos em suspensão também decaíram do verão para o inverno, 

onde o ponto 5 apresentou os maiores índices estacionais do ano de 2019 

(ocorridos no inverno) com 0,0043 g q/100mL. 

No que compete ao uso e cobertura da BHCB, identificou-se que em algumas 

fazendas com áreas de pastagem as matas ciliares não estão protegidas como 

exigido pelo Código Florestal, e em alguns pontos o próprio córrego é utilizado como 

bebedouro de gado. Já nas hortos de Silvicultura, até o presente momento isto não 

foi identificado nas áreas ocupadas pela empresa de celulose Eldorado Brasil, e em 

muitas destas as áreas de cerrado encontram-se em estado de regeneração natural. 

Vale ressaltar que todo e qualquer uso e ocupação da terra, se não feito 

corretamente, pode prejudicar estes ambientes, influenciando negativamente a 

qualidade das águas superficiais além é claro de possíveis perdas de solos. Práticas 

de adubação e aplicação de pesticidas podem escoar até os mananciais hídricos e 

provocar variações na composição dos elementos que compõem a BHCB. 

De forma geral, o enquadramento das águas superficiais da BHCB no de 

2019 foi estipulado como classe I, segundo as limitações de uso do Conselho 

Nacional de Meio Ambiental, Resolução n357/05 CONAMA, que preconiza: 

“Consumo humano, após tratamento simplificado; Proteção das comunidades 
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aquáticas; Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho) 

Resolução CONAMA n. 274, de 2000; Irrigação de hortaliças que são consumidas 

cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas sem 

remoção de películas e à proteção das comunidades aquáticas em Terras 

Indígenas.” 

A fragilidade ambiental da BHCB no decorrer do ano de 2019 mostrou poucas 

variações à nível quantiqualitativo, sendo consenso que a classe de maior 

ocorrência é a média (3), seguida pela classe baixa (2), pela classe muito alta (5) e 

por último a classe alta com menor área na bacia. 

Buscou-se nesta pesquisa a corroboração das propostas metodologias 

quanto a fragilidade ambiental de Ross (1994) e Crepani et al. (2001), ao 

considerarmos também o enquadramento das águas superficiais segundo o 

CONAMA como mais uma variável no caminho até o produto final. Alguns alterações 

sob os parâmetros analisados deve-se sobretudo as mudanças estacionais, e as 

constantes alterações de uso e cobertura da terra que ocorrem na BHCB, já que 

cortes de talhões de eucalipto e aplicação de produtos químicos são comuns e 

constantes na área. 

A fragilidade ambiental pode ser considerada um importante instrumento para 

o planejamento e gestão ambiental, principalmente de bacias hidrográficas, e no 

caso específico deste trabalho, a Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro. Poucos 

são os estudos que enfocam a fragilidade ambiental, com um enfoque hídrico, 

sobretudo utilizando-se, como parâmetro qualificador e limitador de uso da terra, as 

resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 357/2005 

Portanto, esse trabalho fez-se necessário para avaliação da fragilidade 

ambiental da bacia, e também, no teste da eficiência do emprego das classes de 

limitações de uso da água, expressas pelo CONAMA, como complemento a 

classificações de fragilidade ambiental, baseadas em Ross (1994). 

De forma geral, os dados demonstram que o uso da BHCB colaborando para 

a proteção ambiental da mesma. Áreas sensíveis foram identificadas ao decorrer 

desta pesquisa, como as planícies de inundação (que receberam peso de fragilidade 

ambiental muito alta – 5), as mesmas necessitam de direcionamento especifico para 

planejamento e gestão ambiental, por tratar-se dos locais de manutenção do 

equilíbrio hidrológico das bacias. 

Estabelece-se assim, sugestões com os resultados obtidos neste trabalho:  
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 Atenção direcionada para as áreas de Planícies de Inundação, que por vezes 

vai além das áreas de preservação permanente que circundam as matas ciliares e 

os cursos d’água, porém devido ao baixo índice de proteção que recebem 

necessitam do desenvolvimento de políticas e ações especificas para sua 

conservação.  

 Uso das áreas considerando as potencialidades e limitações obtidas nas 

cartas de pedologia, declividade e fragilidade ambiental. 

 Recomposição de matas ciliares e vegetação ripária nos locais onde forem 

necessários, sobretudo ao longo da planície de inundação.  

 Realizar o trabalho de conscientização dos proprietários das fazendas nas 

áreas da BHCB quanto a construção de curvas de nível, respeito aos limites 

físicos dos  mananciais hídricos e as Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

como estipula o Código florestal, além de indicações de manejo adequado para 

as mesmas. 

 Construção de bebedouros de gado adequados, para que os animais não 

mais adentrem as APPs para dessedentação. 

 Trabalho contínuo de monitoramento ambiental dos recursos naturais da 

BHCB, com ênfase para o uso e cobertura e qualidade de suas águas 

superficiais. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACHANTA, R.; SUSSTRUNK, S. Superpixels and Polygons Using Simple Non-
iterative Clustering. 4895-4904. 10.1109/CVPR.2017.520. 2017. 
 
ANA, Agência Nacional de Águas. O Ciclo da Água (ciclo hidrológico). Disponível 
em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/videos/o-ciclo-da-agua-ciclo-hidrologico. 
Acesso em: 20 de Setembro de 2018. 
 
ANA Agência Nacional de Águas. Panorama da qualidade das águas superficiais 

no Brasil. Cadernos de Recursos Hídricos. Brasília: ANA, 2007. 74 p. 

 
ARAÚJO, S. C. de S.; SALLES, P. S. B. de A.; SAITO, C. H. Modelos qualitativos, 
baseados na dinâmica do oxigênio dissolvido, para avaliação da qualidade das 
águas em bacias hidrográficas. Desenvolvimento tecnológico e metodológico para 



 143 

medição entre usuários e comitês de bacia hidrográfica. Brasília: Departamento de 
Ecologia. Editora da UNB, 2004. p. 9-24. 

BECKER, B.K. & EGLER, C.A.G. Detalhamento da metodologia para execução 
do zoneamento ecológicoeconômico pelos estados da Amazônia Legal. 
Brasília, DF: MMA - Secretaria de Estudos Estratégicos da Presidência daRepública, 
40 p., 1997. 

BERTALANFY, Ludwig von. Teoria Geral dos Sistemas. Petrópolis: Ed. Vozes, 
1975. 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. Caderno 
de Ciências da Terra, n. 13, p. 1-27, 1971. 

BOTELHO, R. G. M. & SILVA, A S., 2004. Bacias Hidrográficas e Qualidade 
Ambiental. IN: Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Antônio Carlos Vitte & 
Antônio José Teixeira Guerra (Org.). Rio de Janeiro, Bertrand. 
 
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente – Lei nº. 9.433, de 8 de Janeiro de 1997. 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº. 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº. 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

BRASIL, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução n° 274, de 
29 de novembro de 2000. Dispõe a balneabilidade dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento no Brasil. Diário Oficial da União: 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 de novembro. 
2000. Seção 1. 

 
BRASIL, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução n° 357, de 
março de 2005. Estabelece classificação para as águas doces, salobras e salinas do 
território nacional. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, DOU. N° 53. Seção 1. Brasília/DF, 2005. p.23 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente – Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 
Diretoria de Áreas Protegidas. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC). Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000, Decreto n° 4.340 de 22 de 
agosto de 2002. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, 2006. 

BRASIL Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento Brasília/DF. 
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_auto_
graf. Acesso em 6 de março de 2018. 
 
BREIMAN, L. Random Forests. Machine Learning 45, 5–32. 
https://doi.org/10.1023/A:1010933404324, 2001. 
 



 144 

CÂMARA, C, & DAVIS, C. Fundamentos de Geoprocessamento. Livro on-line: www. 
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro. 1996. 
 
CARPI JÚNIOR, S. Processos erosivos, riscos ambientais e recursos hídricos 
na Bacia do Rio Mogi-Guaçu. 2001. 188 f. Tese (Doutorado em Geociências e 
Meio Ambiente) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro, SP, 2001. Disponível em: . Acesso em: 22/10/2007. 
 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1996. 
 
CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Variáveis de qualidade 
de água. São Paulo, 2009. Disponível em: . Acesso em: 19 Jan. 2011. 
 
CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Relatório da qualidade 
das águas subterrâneas do estado de São Paulo de 2012. Series Relatórios. São 
Paulo, 2013, 242p. 
 
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia fluvial. São Paulo: Edgard Bluncher, 1981. 
 
CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. 1ª edição – São 
Paulo: editora Blucher, 1999. 
 
CNRH, Conselho Nacional de Recursos Hídricos; CTPNRH, Câmara Técnica do 
Plano Nacional de Recursos Hídricos. Plano Nacional de Recursos Hídricos: 
prioridades 2012-2015. Brasília, 2011. 
 
CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S. de; HERNANDEZ FILHO, P.; FLORENZANO, T. G.; 
DUARTE, V.; BARBOSA C. C .F. - Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
Aplicados ao Zoneamento Ecológico Econômico e ao Ordenamento Territorial. 
São José dos Campos, Junho de 2001 (INPE 8454-RPQ/722). 
 
DREW, David. Processos interativos homem-meio ambiente. 6º ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005 

EVERITT, B. S.; LANDAU, S.; LEESE, M. Cluster analysis. Edward Arnold and 
Halsted Press, 1993 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Sistema 
brasileiro de classificação de solos. 2. ed. – Rio de Janeiro : EMBRAPA-SPI, 
2006. 
 
EMBRAPA. Clima MS. Disponível em: 
http://www.cpao.embrapa.br/clima/index.php?pg=chuvams.  Acesso em: 6 de março 
2018. 
 
FERNANDES L. A; GIANNINI P. C. F; GÓES A. M; Araçatuba Formation: 
palustrine deposits from the initial sedimentation phase of the Bauru Basin. Anais..., 
Academia Brasileira de Ciências , Rio de Janeiro,  p. 173-187, 2003. 
 



 145 

FERNANDES, Diego Simões et al. Índices para a Quantificação da Seca. 
Embrapa Arroz e Feijão, 2009. 
 
FERREIRA, C. C. M. Zoneamento agroclimático para implantação de sistemas 
agroflorestais com eucaliptos, em Minas Gerais. Viçosa, MG: Universidade 
Federal de Viçosa, 1997. 158p.  
 
FITZ, P.R. Geoprocessamento sem complicação - São Paulo, SP: Oficina de 
Textos, 2008. 
 
FLORENZANO, T. G. Imagens de Satélite para Estudos Ambientais. São Paulo: 
Oficina de textos, 2002. 
 
FOSTER, S. Aquifer pollution vulnerability concept and tools – use, benefits 
and constraints. In: WITKOWSKI, A. J.; KOWALCZYK, A.; VRBA, J. Groundwater 
Vulnerability Assessment and Mapping. [s.n].Ed. Londres, Ed. Taylor & Francis 
Group, 2004, p. 3-9. 
 
GORELICK, N.; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S.; THAU, D.; 
MOORE, R.; Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for 
everyone. 2017.  
 
GUIMENES, F. B. Q; AUGUSTO FILHO, O. Mapas de fragilidade ambiental 
utilizando o processo de analise hierárquica – AHP e sistema de informação 
geográfica. Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Foz do 
Iguaçu/PR, 2013, p. 6564-6571 
 
HORIBA. Horiba Operation Manual: U 50. Multiparameter Water Quality 
Monitoring System. Horiba Ltd, Irvine, USA, 2004. 130p. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual de uso e ocupação da 
terra. Manuais Técnicos em Geociências.Brasil. número 7. Brasília, 2013. 91p. 
 
KÖPPEN, W. Climatologia: con un estudio de los climas de la tierra. Fondo de 
Cultura Econômica. México. 1948. 479p. 
 
LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 
178 p. 2002. 
 
MARANDOLA JUNIOR, E.; HOGAN, D. J. Natural hazards: o estudo geográfico dos 
riscos e perigos. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 7, n. 2, p. 95-110, 2004. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414- 
753X2004000200006 &lng= en&nrm=iso Acesso em: 08/11/20017. 
 
MASSA, E. M.; ROSS, J. L. S. Aplicação de um Modelo de Fragilidade Ambiental 
Relevo-Solo na Serra Da Cantareira, Bacia Do Córrego Do Bispo, São Paulo-
SP. Revista Do Departamento De Geografia, 24, 57-79. 2012. 
 
MATO GROSSO DO SUL. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Lei nº. 2.406, 
de 29 de Janeiro de 2002. Institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos, cria 



 146 

o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e dá outras 
providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, Poder Executivo, 
Campo Grande, MS, 30 de janeiro. 2002. 
 
MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 
Planejamento, da Ciência e Tecnologia. Estudo da Dimensão Territorial do 
Estado de Mato Grosso do Sul: Regiões de Planejamento. Campo Grande, MS, 
2011. 
 
MEDEIROS, R. B.; PINTO, A. L. Influência das características geoambientais sobre 
o transporte de sedimentos em suspensão na bacia hidrográfica do córrego Moeda, 
Três Lagoas/MS. BOLETIM DE GEOGRAFIA (Online). , v.33, p.13 - 32, 2016. 

MEDEIROS, R. B. Procedimentos metodológicos para análise da 
Vulnerabilidade Ambiental em bacias hidrográficas 
com um estudo de caso da Bacia Hidrográfica do 
Córrego Moeda, Três Lagoas/MS em 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
–UFMS, Três Lagoas, 2016. 

MEDEIROS, R.B; PINTO, A. L. Zoneamento ecológico econômico da Bacia do 
Rio Formoso/MS. Tese de Qualificação de Doutorado (Doutorado em Geografia) – 
UFGD, 2018. 

MESTRINHO, S. S. P. Qualidade de Águas Subterrâneas e Hidrogeoquímica 
para o Agronegócio. In: XIV Encontro Nacional de Perfuradores de Poços e 
Simpósio de Hidrogeologia do Sudeste, 2005, Ribeirão Preto. Anais do XIV Encontro 
Nacional de Perfuradores de Poços e Simpósio de Hidrogeologia do Sudeste. 
Ribeirão Preto: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, 2005. 
 
MIRANDOLA, Patrícia. Helena. Análise Geo - Ambiental Multitemporal para fins 
de Planejamento Ambiental: Um exemplo aplicado à Bacia Hidrográfica do Rio 
Cabaçal Mato Grosso - Brasil. Tese de Doutorado em Geografia do Programa de 
Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006,317 
paginas. 
 
PINTO, A. L.; MAURO, C. A. A importância do Ribeirão Claro para o Abastecimento 
de água da cidade de Rio Claro-SP. Geografia Teorética. Rio Claro, v. 15, 1985: p. 
104-117. 

PINTO, A. L.; OLIVEIRA, G. H.; PEREIRA, G. A. Avaliação da eficiência da 
utilização do oxigênio dissolvido como principal indicador da qualidade das águas 
superficiais da Bacia do Córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS. In: Anais do II 
Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: 
Recuperação de Áreas Degradadas Serviços Ambientais e Sustentabilidade. 
IPABHi. Taubaté, Brasil, p. 553-560, 2009a. 

PINTO, A. L.; LORENZ SILVA, J. L.; FERREIRA, A. G.; BASSO, P. M. Subsidio 
Geológico/Geomorfológico ao ordenamento do uso, ocupação e manejo do 
solo, visando à redução da perda de solo e a recuperação da qualidade das 
águas superficiais da Bacia do Córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS. Relatório 
Parcial. FUNDECT/MS. UFMS. Três Lagoas, 2009b: 42p. 



 147 

 
PINTO, A. L.; MEDEIROS, R. B.; OLIVEIRA, G. H.; SÃO MIGUEL, A. E.;SOUZA, L. 
O. Eficiência da utilização do oxigênio dissolvido como principal indicador da 
qualidade das águas superficiais da bacia do córrego Moeda, Três Lagoas/MS, 
GEOGRAFIA, Rio Claro, v. 39, n. 3, p. 541-551, 2014. 

PIROLI, E. L. Introdução ao geoprocessamento. Ourinhos: Unesp/Campus 
Experimental de Ourinhos, 2010. 

PIZANI, F. M. C; AZEVEDO, U. R; SOUZA, F. E. V. Geotecnologias aplicadas ao 
mapeamento da Vulnerabilidade vmbiental: estudo de caso do município de rio 
Acima/MG. Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física aplicada e I 
Congresso Nacional de Geografia Física. Campinas, 2017. 

RAMALHO-FILHO, A.; BEEK, K. J. Sistema de avaliação da aptidão agrícola das 
terras. 3. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1995. 65 p. 
 
ROCHA, L. S; FERNANDES, V. O. Análise de áreas de Vulnerabilidade Hídrica na 
Bacia Hidrográfica de Pedras/Pituaçu através de SIG. Geo UERJ. Rio de Janeiro, nº. 
25, v. 1, 2016.  
 
RODRIGUEZ, José M. Mateo et al (org.). Geoecologia das paisagens: uma visão 
geossistêmica da análise ambiental. 2º Ed. Fortaleza: Edições UFC, 2007. 
 
RODRIGUES, M. L.; CUNHA, L.; RAMOS, C.; PEREIRA, A. R.; TELES, V.; 
DIMUCCIO, L. Glossário ilustrado de termos cársicos. Lisboa: Edições Colibri, 
2007. 
 
ROMAGNOLI, I; MANZIONE, R. L. Expansão do Agrohidronegócio no Pontal do 
Paranapanema (UGRHI-22): ocupação da terra pela cultura da cana-de-açúcar 
entre os anos de 2002 e 2013 x Vulnerabilidade de Aquíferos. . Anais do XIX 
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. São Paulo, 2016. 
 
ROSA, R. (2005). Geotechnologies on applied geographie. Revista do 
Departamento de Geografia, n. 16, p. 81-90. 
 
ROSS, J. L. S. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e 
antropizados. Revista do Departamento de Geografia. n. 8, p.63-74. 1994.  
 
SAITO, S. M. Desastres naturais e geotecnologias: vulnerabilidade. São José 
dos Campos: INPE, 2011. 35p. 
 
SALLUN A. E. M; CHRISTOFOLETTI S. R., SALLUN FILHO, W. AMARAL, R.; 
AZEVEDO SOBRINHO, J. M.. Argilominerais da Aloformação Paranavaí (SP, PR E 
MS) São Paulo, UNESP, Geociências, v. 29, n. 3, p. 311-319, 2010. 
 
SANCHES, F. de O; VERDUM, R; FISCH, G (2014), O Índice de Anomalia de chuva 
(IAC) na Avaliação das Precipitações Anuais em Alegreste/RS (1928-2009). 
Caminhos da Geografia, 51, 73-84 
 



 148 

SANTOS, P. A. F.; CANALI, N. E.; OKA FIORI, C. Fragilidade ambiental da bacia 
do rio Ipiranga – PR. VI Simpósio Nacional de Geomorfologia/Regional Comference 
on Geomorphology. Goiânia, 2006.  
 
SAUSEN, T. M. Sensoriamento Remoto e suas aplicações para recursos 
naturais. Projeto Educa SeRe III-Carta-Imagens CBERS, 2012. 
 
SOTCHAVA, V. B. O estudo de geossistemas. Instituto de Geografia. USP, São 
Paulo: Ed. Lunar, 1977. 
 
SPÖRL, C.; ROSS, J. L. S. Análise comparativa da fragilidade ambiental com 
aplicação de três modelos. São Paulo, Revista Geousp – Espaço e Tempo, n.15, 
p. 39-49, 2004. 
 
SPÖRL, C. Metodologia para elaboração de modelos de fragilidade ambiental 
utilizando redes neurais. Tese de Doutorado (Doutorado em Geografia) – USP, 
2007. 
 
TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro, 1977, IBGE/SUPREN. 91p. 
 
TROPPMAIR, H.; GALINA, M. H. Geossistemas. Mercator - Revista de Geografia da 
UFC, v. 05, n. 10, p. 79-89, 2006. 

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 3.ed. Porto Alegre: ABRH, 2004. 
943 p. 

TUCHOBANOGLOUS, G.; SCHROEDER, E. D. Water quality – characteristics, 
modelling, modfication. Addison-Wesley Publ. Co., EUA, 1985. 
 
TUNDISI, J. G. Água no Século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: RiMa, 
IIE, 2003. 
 
TUNDISI, J. G. et al. Reservatórios da Região Metropolitana de São Paulo: 
conseqüências e impactos da eutrofização e perspectivas para o 
gerenciamento e recuperação. In: Tundisi, J. G.; Matsumura-Tundisi, T.; Sidagis 
Galli, C. (Ed.). Eutrofização na América do Sul: causas, conseqüências e tecnologias 
de gerenciamento e controle. IIE, IIEGA, ABC, IAP, Ianas, 2006. p.161-82. 
 
VENTURI, Luis Antonio Bittar. A dimensão territorial da paisagem geográfica. 
Anais do VI Congresso Brasileiro de Geógrafos – AGB, Goiânia, 2004. 11 p. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


