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RESUMO
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar discussões acerca da bacia hidrográfica do rio Cuiabá, utilizando as
vertentes da metodologia DPSIR. Foram realizadas consultas à fontes secundárias para a caracterização da bacia
hidrográfica do Rio Cuiabá, levantamentos no comitê de bacia, pesquisa e revisão bibliográfica e utilização do modelo
aplicado pela European Environmental Agency (EEA), o DPSIR cuja sigla em inglês significa Força Motriz, Pressão,
Estado, Impacto, Resposta. De acordo com o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, o rio
Cuiabá abrange, as Unidades de Planejamento e Gestão (UPG) P-4 (Alto Rio Cuiabá) e P-5 (São Lourenço). Os principais
usos dos recursos hídricos da região seria para abastecimento urbano, irrigação, indústria, dessedentação animal,
abastecimento rural e mineração. Foi verificado que as maiores cargas poluidoras de DBO são oriundos de rebanhos
animais e população urbana. O rio Cuiabá é considerado federal e, possui uma pequena parte de sua área de
drenagem no Pantanal situada na divisa com Mato Grosso do Sul. As principais nascentes estão localizadas nos vales
da Serra Azul, Rosário Oeste (MT), divisa entre as Regiões Amazônicas e do Paraguai. Estudos mostram que a
qualidade da água detém de níveis elevados de nitrogênio total e fósforo total. Na Bacia do Rio Cuiabá, algumas
medidas tomadas como resposta da sociedade para melhorar o estado dos corpos hídricos são: Elaboração dos Planos
de Saneamento Básico de municípios, Ampliação dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto no município de
Cuiabá, Comitês de Bacias e Projeto Água para o Futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Dpsir. Bacia Hidrográfica. Rio Cuiabá.
SUMMARY
The aim of this paper is to present discussions about the Cuiabá river basin, using the DPSIR methodology. Secondary
sources were consulted to characterize the Cuiabá river basin, basin committee surveys, research and literature review,
and use of the model applied by the European Environmental Agency (EEA), the DPSIR, which stands for Driving Force,
Pressure , State, Impact, Response. According to the Paraguay River Basin Water Resources Plan, the Cuiabá River
comprises the Planning and Management Units (UPG) P-4 (Upper Cuiabá River) and P-5 (São Lourenço). The main uses
of the region's water resources would be for urban water supply, irrigation, industry, animal desedentation, rural
water supply and mining. It was found that the largest pollutant loads of BOD come from livestock and urban
population. The Cuiabá River is considered federal and has a small part of its drainage area in the Pantanal located
on the border with Mato Grosso do Sul. The main springs are located in the valleys of Serra Azul, Rosario Oeste (MT),
border between the Amazonian Regions. and from Paraguay. Studies show that water quality holds high levels of total
nitrogen and total phosphorus. In the Cuiabá River Basin, some measures taken as a response from society to improve
the state of water bodies are: Preparation of Municipal Basic Sanitation Plans, Expansion of Sewerage Collection and
Treatment Systems in Cuiabá Municipality, Basin Committees and Project Water for the future.

KEYWORDS: Dpsir. Hydrographic basin. Cuiabá River.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar discusiones sobre la cuenca del río Cuiabá, utilizando la metodología DPSIR.
Se consultaron fuentes secundarias para caracterizar la cuenca del río Cuiabá, las encuestas del comité de cuenca, la
investigación y la revisión de la literatura, y el uso del modelo aplicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente
(EEA), el DPSIR, que significa Fuerza motriz, Presión , Estado, Impacto, Respuesta. Según el Plan de Recursos Hídricos
de la Cuenca del Río Paraguay, el Río Cuiabá comprende las Unidades de Planificación y Gestión (UPG) P-4 (Río Cuiabá
Superior) y P-5 (São Lourenço). Los principales usos de los recursos hídricos de la región serían para el suministro de
agua urbana, el riego, la industria, la eliminación de animales, el suministro de agua rural y la minería. Se descubrió
que las mayores cargas contaminantes de DBO provienen del ganado y la población urbana. El río Cuiabá se considera
federal y tiene una pequeña parte de su área de drenaje en el Pantanal ubicado en la frontera con Mato Grosso do
Sul. Los manantiales principales se encuentran en los valles de Serra Azul, Rosario Oeste (MT), frontera entre las
regiones amazónicas. y de Paraguay Los estudios demuestran que la calidad del agua contiene altos niveles de
nitrógeno total y fósforo total. En la cuenca del río Cuiabá, algunas medidas tomadas como respuesta de la sociedad
para mejorar el estado de los cuerpos de agua son: preparación de planes municipales de saneamiento básico,
expansión de los sistemas de recolección y tratamiento de alcantarillado en el municipio de Cuiabá, comités de cuenca
y proyecto Agua para el futuro.

PALABRAS CLAVE: Dpsir. Cuenca hidrográfica. Río Cuiabá.

1 INTRODUÇÃO
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Durante todo o desenvolvimento das sociedades humanas, o estabelecimento das povoações
no Brasil deu-se nos locais onde a oferta de água era abundante em quantidade e qualidade.
Através dos principais rios, estabeleceu-se todo o processo de desbravamento e interiorização
do país. Nessa rota, bandeirantes, como Pascoal Moreira Cabral, foram atraídos pelo ouro e
fundaram a cidade de Cuiabá na porção central do país (LIBOS; ROTUNNO FILHO; ZEILHOFER,
2003).
A região que despertou grande atração migratória devido à exploração do ouro, hoje, o estado
de Mato Grosso posiciona-se entre os maiores produtores de grãos, considerado assim um dos
principais celeiros do país. Bezerra e Veiga (2000 apud LIBOS; ROTUNNO FILHO; ZEILHOFER,
2003) apontam o cerrado brasileiro como a última grande reserva de terras agricultáveis do
planeta.
Inúmeras atividades do setor agrícola realizam-se nas áreas de planalto e médios cursos da
Depressão Cuiabana, do mesmo modo que a pecuária extensiva na planície pantaneira. Estudos
realizados às margens da região retrataram a degradação da qualidade de água do rio Cuiabá
em virtude dos efluentes urbanos, que eram despejados de forma totalmente irregular
(ZEILHOFER; LIMA; LIMA, 2010).
A agricultura, enquanto maior usuário da água doce do mundo é o principal fator de degradação
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, devido à utilização dos agrotóxicos e dos
fertilizantes químicos engendrados nas diferentes práticas agrícolas. Tais poluentes,
especificamente o nitrogênio total e o fósforo total quando em excesso nos corpos de água,
criam condições de desequilíbrio ecológico com grande consumo de oxigênio e produção de
altas concentrações de subprodutos que alteram a composição das águas, com implicações na
saúde humana e na biota aquática (LIBOS; ROTUNNO FILHO; ZEILHOFER, 2003).
A bacia hidrográfica do rio Cuiabá está localizada integralmente no Estado do Mato Grosso, nas
coordenadas geográficas de 14°10' e 15°50' de latitude sul e 54°38' e 57°00' de longitude oeste
(CHIARANDA ET AL, 2016), sendo que 64% da população está centrada nos municípios de Cuiabá
e Várzea Grande, e tem como os principais agentes responsável pelo uso de água as lavouras,
os garimpos, as empresas mineradoras, piscicultura, indústrias de bebidas e lacticínios (CABRAL
et al., 2013).
O Rio Cuiabá detém de um grande valor histórico-social para o Estado de Mato Grosso, pois há
décadas atrás serviu para a prática da navegação, por parte dos primeiros colonizadores, além
disso, teve uma grande relevância no quesito econômico, através das roças de praias, das usinas
de cana-de-açúcar e do garimpo (DA SILVA; SILVA, 1995; COSTA, 1995; SIQUEIRA, 2002).
Com base em revisão bibliográfica de publicações recentes e focadas na discussão dos aspectos
de qualidade e poluição da água, foram levantadas as características da bacia hidrográfica do rio
Cuiabá utilizando como referência as vertentes da metodologia DPSIR.
De acordo com GIUPPONI (2002), o modelo DPSIR (Driving Forces, Pressure, State, Impact,
Response) é utilizado para descrever os problemas ambientais e estabelecer relações entre as
atividades humanas responsáveis por gerar pressões ao meio ambiente. São vários os aspectos
que contribuem para a estruturação do DPSIR, sendo elas as forças motrizes (D = Driver) que
exercem pressão (P = Pressure) no meio ambiente (positiva ou negativa) que determinam as
mudanças no seu estado (S = State), que, por sua vez, conduzem aos impactos (I = Impacts) na
saúde humana, nos ecossistemas e nos recursos naturais, resultando em respostas (R =
Response) da sociedade direcionada para forças motrizes, pressões e/ou estado, ou até
diretamente no impacto (NIEMEIJER; GROOT, 2006).
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Dessa maneira, este trabalho teve como objetivo apresentar discussões acerca da bacia
hidrográfica do rio Cuiabá, utilizando as vertentes da metodologia DPSIR.
2 METODOLOGIA
Para este estudo foram realizadas consultas à fontes secundárias para a caracterização da bacia
hidrográfica do Rio Cuiabá nas suas porções no estado de Mato Grosso, levantamentos no
comitê de bacia, pesquisa e revisão bibliográfica e principalmente utilização do modelo aplicado
pela European Environmental Agency (EEA), o DPSIR cuja sigla em inglês significa Força Motriz,
Pressão, Estado, Impacto, Resposta.
3 RESULTADOS
3.1 Forças Motrizes
De acordo com o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (ANA, 2018b),
o rio Cuiabá abrange, principalmente, as Unidades de Planejamento e Gestão (UPG) P-4 (Alto
Rio Cuiabá) e P-5 (São Lourenço).
As bacias hidrográficas dos rios Cuiabá e São Lourenço estão situadas no centro sul do Estado
de Mato Grosso, dispõem de uma grande importância em seus aspectos econômicos, social,
cultural e ambiental. Dois dos maiores centros urbanos do estado (Cuiabá/Várzea Grande e
Rondonópolis) estão localizados nestas bacias, assim como afluentes indispensáveis que
constituem o rio Paraguai, dando assim, formação a uma das maiores planícies inundáveis do
planeta, o Pantanal Matogrossense (MMA, 2006).
Nos primeiros estudos que foram realizados no entorno da bacia, constatou-se que a
degradabilidade da qualidade da água do rio Cuiabá era ocasionada por despejos de efluentes
provenientes do meio urbano e pelas atividades antrópicas provenientes do meio rural
(ZEILHOFER; LIMA; LIMA, 2010).
Assim, foi possível identificar os principais usos dos recursos hídricos da região. Dentre os usos
avaliados, metade da demanda total seria para abastecimento urbano, seguido de irrigação,
indústria, dessedentação animal, abastecimento rural e, por fim, mineração (ANA, 2018b).
Diferentemente de usos dispersos, como o abastecimento rural e a dessedentação animal, as
demandas industriais e de abastecimento urbano estão concentradas próximas a importantes
pólos urbanos, como a região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, onde o rio Cuiabá serve
como principal reservatório de captação de água para abastecimento. As indústrias de
fabricação de coque (carvão mineral), de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis,
fabricação de celulose, papel e produtos de papel e fabricação de bebidas despontam como as
tipologias industriais que mais retiram água dos rios (ANA, 2018b).
Há ainda que se considerar os usos da água da bacia cujo uso não é registrado no órgão
regulamentador, tais como hidroturismo, balneabilidade, abastecimento para consumo
humano em pequenas comunidades e/ou municípios ribeirinhos (MARCHETTO E
COLABORADORES, 2018).
Dessa maneira, a ocupação urbana apresenta-se como a força motriz da Bacia Hidrográfica. Na
Figura 1 é notável a diferença que a demanda para o uso urbano dos recursos hídricos destacase na UPG-P4, comparada com as outras unidades de planejamento e com a região hidrográfica
do Paraguai inteira.
Figura 1. Demanda total de retirada de água por finalidade de uso.
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Fonte: (ANA, 2018a)
O rio Cuiabá não possui pontos de aproveitamento energético, mas em seus afluentes há
unidades em operação, como a do Manso (ANA, 2018b).
3.2 Pressão Ambiental
A poluição no rio Cuiabá pode ser originada de fontes pontuais ou difusas. Considerando a região
da bacia hidrográfica, foram estimadas pelo Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica
do Rio Paraguai (ANA, 2018b) cargas de DBO e Fósforo Total provenientes das principais fontes
poluidoras da bacia hidrográfica, sendo elas:
● Populações Urbana e Rural: esgotos domésticos;
● Rebanhos Animais: poluição gerada devido a pastagem;
● Atividades Industriais: geração de carga variável em função da tipologia
industrial; e
● Áreas Vegetadas: áreas agrícolas e de vegetação nativa.
Com isso, foi verificado que as maiores cargas poluidoras de DBO são provenientes dos rebanhos
animais e população urbana, representando juntas 97% da carga aportada na região da bacia do
rio Cuiabá, sendo 65% somente dos rebanhos animais. Já as cargas de fósforo vêm, em sua maior
parte de áreas agrícolas (47%), seguida de rebanhos animais (36%) e população urbana (18%)
(ANA, 2018b).
Desde suas nascentes até o início da área metropolitana de Cuiabá, na Passagem da Conceição,
em Várzea Grande, do Rio Cuiabá drena áreas predominantemente rurais, exceto para a APM
Manso, com usos da água inexpressivos, e predomínio de uso do solo para agropecuária. É nesta
região da bacia que se encontra a maior degradação tanto das áreas de preservação permanente
das nascentes e rios afluentes, a qual tem alterado suas condições naturais a biodiversidade e
as características qualitativas dos corpos d’água. (FIGUEIREDO; DORES; LIMA 2018).
3.3 Estado do Ambiente
A Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá (BHC) está localizada na Região Hidrográfica do Paraguai
(sendo o rio Cuiabá um dos principais afluentes do rio Paraguai), área de importância
internacional por abrigar o Pantanal, a maior área úmida contínua do planeta, que se caracteriza
por ser uma planície inundável (ANA, 2014). O principal rio da BHC, o Cuiabá é considerado um
rio federal e, possui uma pequena parte de sua área de drenagem no Pantanal situada na divisa
com Mato Grosso do Sul. (MARCHETTO E COLABORADORES, 2018).
Figura 2. Região Hidrográfica do Paraguai, com destaque para o rio Cuiabá.
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Fonte: (ANA, 2018a)
Figura 3. Região Hidrográfica da Bacia do Rio Cuiabá, com destaque para o rio Cuiabá
(em verde) e seus principais afluentes.

Fonte: (PAES, 2018)
As principais nascentes da BHC estão localizadas nos vales da Serra Azul, Rosário Oeste (MT), na
divisa natural entre as Regiões Hidrográficas Amazônica e do Paraguai, e correspondem aos rios
Cuiabá do Bonito e Cuiabá da Larga, sendo proveniente deste último a nascente de maior
contribuição. Após a confluência desses dois rios, passam a se chamar Cuiabazinho, que ao
encontrar com o Rio Manso passa a se chamar Rio Cuiabá, no município de Rosário Oeste,
próximo à cidade de Nobres. (FIGUEIREDO; DORES; LIMA 2018).
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O valor total da área da BCH pode variar significamente de acordo com a fonte de pesquisa, pois
alguns estudos incluem a Bacia do Rio São Lourenço em sua extensão e ainda outros consideram
as delimitações imprecisas da bacia na planície alagável do Pantanal. Para Figueiredo, Gaspar &
Lima (2018) “a BHC totaliza 41.623 km², não contempla a Bacia do Rio São Lourenço e inclui uma
área de 22.284 km² dentro da planície pantaneira”.
Há 19 municípios localizados total ou parcialmente na Bacia do Rio Cuiabá – BHC; seis destes
estão situados nas margens de seu principal rio, o Cuiabá, são eles: Rosário Oeste, Acorizal,
Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço. Chapada dos Guimarães,
Campo Verde, Planalto da Serra, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento e Nova
Brasilândia possuem pouco mais de 10% da área localizada na bacia e Poconé, Alto Paraguai,
Diamantino, Juscimeira, Primavera do Leste e Santa Rita do Trivelato possuem menos de 5% de
extensão território nessa bacia. (FIGUEIREDO; DORES; LIMA 2018)
A Figura 4 apresenta a delimitação da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. Devido à sua declividade
decrescente no seu curso inferior, sua velocidade e dinâmica se modificam, passando a
apresentar características de um rio de planície (CASTRO-JÚNIOR at al, 2003).
Figura 4. Bacia Hidrográfica do rio Cuiabá.

Fonte: (FIGUEIREDO E COLABORADORES, 2018).
3.3.1 Características Morfológicas e do Meio Físico
O clima incidente na Bacia Hidrográfica do rio Cuiabá, de acordo com a classificação de Köeppen,
é do tipo AW – Tropical Chuvoso, ou Tropical de Savana, cujo regime sazonal é controlado
fundamentalmente por massas de ar originárias da zona tropical. A precipitação média anual é
de 1.335 mm, com regime sazonal tipicamente tropical. O regime de precipitação apresenta dois
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períodos distintos: um chuvoso que vai de outubro a abril, e outro seco que vai de maio a
setembro (CHIARANDA; COLPINI; SOARES, 2016).
Do ponto de vista geológico, na Bacia Hidrográfica ocorrem as Unidades Litoestratigráficas:
Aluviões Atuais (Ha), Cobertura Detrito Laterítica (TQdl), Grupo ou Formação Bauru (Kb), Grupo
São Bento, Grupo Paraná, Grupo Alto Paraguai e Grupo Cuiabá. O Grupo São Bento encontra-se
representado pela subunidade Formação Botucatu (JKb), o Grupo Paraná pelas subunidades
Formação Furnas (SDf) e Formação Ponta Grossa (Dpg), e o Grupo Alto Paraguai pelas
subunidades Formação Bauxi (pEbx), Formação Moenda (pEm), Formação Araras (pEar),
Formação Raizama (pEr), Formação Sepotuba (pEs) e Formação Diamantino (pEdi) (CHIARANDA;
COLPINI; SOARES, 2016).
Ainda de acordo com Chiaranda, Colpini e Soares (2016), a Bacia insere-se nas unidades
geomorfológicas do Planalto dos Guimarães, subunidades Chapada dos Guimarães (CG) e
Planalto do Casca (PC), Depressão do Rio Paraguai, subunidade Depressão Cuiabana (DC),
Depressão lnterplanáltica de Paranatinga (DPI) e Província Serrana (PS).
Os terrenos da bacia hidrográfica situam-se entre as cotas altimétricas de 100 e 900 m. Os níveis
altimétricos predominantes encontram-se entre 200 m e 300 m na Depressão Cuiabana e no
Planalto do Casca. Os níveis acima de 600 m ocorrem predominantemente na Chapada do
Guimarães (CHIARANDA; COLPINI; SOARES, 2016).
A cobertura vegetal original da Bacia insere-se na Região Fitoecológica das Savanas, na Região
da Floresta Estacional Semidecidual, na Região da Floresta Estacional Decidual e na Área de
Tensão Ecológica, Contato Savana / Floresta Estacional (CHIARANDA; COLPINI; SOARES, 2016).
3.3.2 Características Socioeconômica
Ao longo do rio Cuiabá, os municípios mais populosos são Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, que
somam aproximadamente 855 mil habitantes (ANA, 2018b).
Dentre as atividades econômicas desenvolvidas ao longo da área de drenagem dos rios Cuiabá
e afluentes a agricultura tem papel de destaque, pois representa a base econômica da região,
principalmente no cultivo da soja, algodão e milho, que vêm crescendo nos últimos 30 anos,
sendo que entre os anos de 2008 e 2012, apresentou um aumento de 32,4% (POSSAVATZ et al.,
2014). Dentre as áreas legalmente protegidas na bacia do rio Cuiabá, destacam-se a Área de
Proteção Ambiental (APA) das Cabeceiras do Rio Cuiabá, a APA da Chapada dos Guimarães e a
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estação Ecológica SESC Pantanal (ANA, 2018b),
importantes áreas utilizadas também para o turismo local.
O principal rio da BCH, o Cuiabá é considerado um rio federal e, possui uma pequena parte de
sua área de drenagem no Pantanal situada na divisa com Mato Grosso do Sul. (MARCHETTO E
COLABORADORES, 2018).
3.3.3 Qualidade dos Corpos Hídricos
Segundo os dados do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai (ANA,
2018b) a qualidade da água do Rio Cuiabá apresenta tendência de piora entre os anos de 2003
até 2014, em cinco pontos de monitoramento analisados. A Tabela 1 apresenta o Índice de
Qualidade da Água (IQA) dos pontos de monitoramento do Rio Cuiabá e os gráficos da Figura 5
mostram a tendência de queda do IQA para todos os pontos analisados. Este fato pode ser
relacionado com as forças motrizes e pressões antrópicas sobre a bacia citadas anteriormente.
Na Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá – BHC, todos os rios, lagoas, canais e reservatórios artificiais,
com exceção de alguns córregos urbanos e do trecho urbano do Rio Coxipó, pertencem à classe
2, uma vez que não há enquadramento nessa bacia. (FIGUEIREDO E COLABORADORES, 2018).
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Ponto de
Monitoramento

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CBA269

80

76

75

80

75

78

79

71

75

78

68

70

CBA342

78

80

78

80

75

81

79

69

73

77

70

70

CBA408

70

72

74

73

65

72

72

71

64

70

64

60

CBA415

69

68

64

70

67

71

68

67

61

66

75

74

69

72

69

CBA453

55
65

Fonte: (Adaptado de ANA, 2018b).
Figura 5. Gráficos de Tendência de IQA para pontos de monitoramento no rio Cuiabá.

Fonte: Elaboração Própria. Dados: (ANA, 2018b)
3.4 Impactos
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A bacia do rio Cuiabá caracteriza-se por uma grande diversificação nas formas de apropriação
dos recursos naturais. É constituída por duas grandes formações naturais com características
bióticas e abióticas definidas e próprias: a planície do Pantanal e as áreas de planalto e serras
circunvizinhas.
Para manter a alta produtividade agrícola, o manejo das culturas (principalmente no cultivo da
soja, algodão e milho) requer uma elevada quantidade de insumos agrícolas, como os pesticidas
que, de acordo com a maneira como são aplicados, pode sofrer diversos processos de dispersão,
atingindo distintas matrizes ambientais, ameaçando assim, a sustentabilidade dos recursos
hídricos da região (POSSAVATZ et al., 2014).
Estudo de modelagem da qualidade da água da bacia do rio Cuiabá mostrou que a região do
planalto, com uma grande percentagem de áreas agricultáveis, englobou localizações onde os
níveis mais elevados de nitrogênio total e fósforo total foram encontrados, resultando no
comprometimento da qualidade da água devido aos níveis elevados de poluentes que são
aportados no rio de forma difusa (LIBOS; ROTUNNO FILHO; ZEILHOFER, 2003).
A bacia do Rio Cuiabá tem como principais agentes de demanda de água as monoculturas
principalmente de soja, milho e arroz na porção do Alto Rio Cuiabá e os aglomerados
empresariais, os garimpos, as empresas mineradoras, pisciculturas e os núcleos urbanos de
pequeno, médio e grandes portes com algumas indústrias de bebidas e lacticínios na região do
Médio Cuiabá (CABRAL et al., 2013).
O trecho do Baixo Cuiabá é constituído de planícies de inundação (área pantaneira) e sua
integridade ecológica depende, principalmente, das atividades das regiões a montante (LIBOS;
ROTUNNO FILHO; ZEILHOFER, 2003). Estudo de Possavatz et al. (2014) já detectaram a presença
de resíduos de pesticidas em amostras de água coletadas na região do Pantanal, o que
demonstra o potencial para transporte destes poluentes com possíveis impactos na
ecodinâmica Pantaneira. Além disso, notícias recentes mostram que grandes quantidades de
cargas poluidoras têm sido encontradas na bacia hidrográfica da região, oriundas de cidades a
sua montante (ABRANCHES, 2017).
3.5 Resposta da Sociedade
Na Bacia do Rio Cuiabá, algumas medidas tomadas como resposta da sociedade para melhorar
o estado dos corpos hídricos são:
● Elaboração dos Planos de Saneamento Básico de municípios, pela UFMT, FUNASA e
governo do Estado;
● Ampliação dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto no município de Cuiabá;
● Comitês de Bacias;
● Projeto Água para o Futuro.
O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Cuiabá, foi revisto e publicado no
segundo semestre de 2018, e contempla diversos produtos, tais como Mobilização e
Participação Social, Plano de Trabalho, Relatórios Técnicos, sendo que todos eles tratam
exclusivamente de água e esgoto. A revisão oferece prognóstico e diagnóstico sobre estes dois
objetos do saneamento básico, tais como dados da prestação do serviço fornecido pela
concessionária responsável pelo serviço, crescimento da oferta e demanda, atingimento de
metas contratuais e os indicadores de desempenho, assim como apontam as causas das
deficiências encontradas.
A ampliação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto no município de Cuiabá apresentase como resposta significativa para melhoria da qualidade da água dos rios urbanos, visto que é
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a maior cidade da região que, consequentemente, mais contribui com o aporte de esgoto não
tratado. Dessa maneira, a concessionária Águas Cuiabá está ampliando os sistemas de
esgotamento sanitário da cidade, buscando a universalização dos serviços em 2023.
A formação e a implantação dos comitês obedecem a Política Nacional de comitês de bacias
hidrográficas no estado de Mato Grosso. Este é um importante passo para demanda de gestão
das águas, executando um papel de suma importância para o meio ambiente. Reúne órgãos
governamentais e organização civil na forma de usuários, a fim de discutir a gestão
descentralizada dos recursos hídricos, bem como evitar o surgimento de conflitos futuros
envolvendo a participação de todos.
No âmbito da bacia do Rio Cuiabá, foi instituído no dia 22 de março de 2017 o Comitê de Bacia
Hidrográfica dos Afluentes da Margem Esquerda do Rio Cuiabá, o qual realizadas reuniões
bimestrais. A área de atuação desse comitê abrange também outras sub-bacias, além de todos
os córregos da área urbana de Cuiabá, entre outros afluentes menores (MARCHETTO E
COLABORADORES, 2018).
Outra resposta é o lançamento de programas e projetos como o Água para o Futuro, iniciativa
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, executado em conjunto com o Instituto Ação
Verde e a Universidade Federal de Mato Grosso que busca, prioritariamente, garantir a
segurança hídrica de Cuiabá e o abastecimento de água potável por meio da identificação,
preservação e recuperação das nascentes (MP-MT, 2019).
4 CONCLUSÕES
Os estudos referentes a BHC indicam o rio Cuiabá como o curso d’água mais importante da bacia
e ainda significativamente importante para a região hidrográfica do Paraguai, principalmente
por ser afluente ao Pantanal. Porém, as atividades antrópicas têm alterado a qualidade deste
corpo hídrico, principalmente aquelas relacionadas à agropecuária e ocupação urbana, visto que
a região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande exerce grande influência sobre o rio no que
tange a questão de uso para abastecimento, poluição urbana e poluição industrial. A poluição
difusa de áreas agrícolas tem contribuído também para a poluição do rio, visto que amostras de
água com presença de pesticidas foram identificadas já no Pantanal, região com pouca atividade
agrícola. Ou seja, a poluição nas regiões a montante tem se propagado até áreas mais bem
preservadas, sendo necessárias ações para mitigação. Como a gestão da BHC é muito recente,
tendo início de 2017, muitas das questões passadas não foram devidamente manejadas
agravando assim o estado atual e futuro de gerenciamento da bacia.
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