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RESUMO
Cada vez mais a sociedade vem se preocupando com a disponibilidade hídrica, tanto em
termos qualitativos como com a questão quantitativa. Neste sentido, a regulação do Estado
por meio de políticas e seus instrumentos de comando e controle se constituem uma vertente
muito presente no país. Sendo assim, baseado nos termos legais o estado de Mato Grosso, por
meio das atribuições do Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou o enquadramento
transitório para águas urbanas do município de Cuiabá, diminuindo a restrição da qualidade
de seus córregos e rios e estabelecendo metas progressivas para melhoramento. O presente
trabalho buscou apresentar o enquadramento transitório e as suas implicações futuras na
qualidade, observando o panorama atual de enquadramento das águas urbanas de Cuiabá e da
sua política de metas progressivas de até 10 anos e como as mesmas podem não ser
suficientes para a recuperação futura de sua qualidade.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a humanidade enfrenta uma série de problemas financeiros, sociais e
ambientais e dentre os quais a preocupação com os recursos hídricos adquire especial
importância, tendo em vista que a demanda por água vem se tornando cada vez maior, além
do fato de que a qualidade vem sendo degradada de maneira alarmante, sobretudo nas áreas
urbanizadas (SILVEIRA et al., 2013).
Deve-se entender que a poluição das águas está diretamente associada ao tipo de uso e
ocupação do solo na bacia hidrográfica, bem como o nível de infraestrutura sanitária da
região. A forma que a urbanização ocorreu nas grandes cidades brasileiras caracteriza-se pelas
ocupações de áreas próximas aos cursos d’água sendo, muitas vezes ambientalmente
inadequadas, sem planejamento urbano e, portanto, sem a infraestrutura necessária para a
população e tampouco com a devida proteção aos ecossistemas naturais remanescentes nas
cidades (MOTA, 2008).
A capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, a partir da década de 1970 passou por um
forte aumento demográfico, registrando entre o período de 1970 e 2005 um crescimento
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populacional de quase 500%. Contudo, assim como em outras capitais das brasileiras, esse
crescimento não foi acompanhado de infraestrutura sanitária, o que resultou no
comprometimento do meio ambiente urbano, especialmente dos córregos situados dentro de
seu perímetro urbano (SEPLAN, 2007).
Neste sentido, é muito importante que se estabeleça um panorama atual acerca da
problemática dos corpos hídricos urbanos da cidade de Cuiabá sob a perspectiva da legislação
vigente, tendo em vista que, de alguma forma, todos têm exutório final no Rio Cuiabá,
manancial superficial utilizado para abastecimento público e diversos usos múltiplos.
Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo efetuar uma análise crítica do
enquadramento transitório dos corpos hídricos urbanos do município de Cuiabá, a partir das
resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

METODOLOGIA
Esta pesquisa foi baseada em revisões e pesquisas bibliográficas referente à temática
abordada, bem como na teoria estabelecida nas políticas de recursos hídricos, tanto na esfera
nacional como na estadual. Também se utilizou dados descritos nas resoluções do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso (CEHIDRO) referente ao enquadramento
transitório dos corpos hídricos urbanos da cidade de Cuiabá, confrontando-se com a
Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 357/2005.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os padrões de qualidade de água no Brasil são regidos pelas Resolução do
CONAMA n° 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e as diretrizes
ambientais para o seu enquadramento legal em função das classes e seus usos preponderantes,
estabelecendo padrões e limites legais enquanto que a Resolução do CONAMA n° 430/2011
dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes, alterando parcialmente a
anterior.
O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os seus usos
preponderantes da água é definido como um instrumento de gestão dos recursos hídricos de
acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, instituída pela Lei n°
9.433/1997. Objetivou-se, a partir deste enquadramento, assegurar às águas qualidade
compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de
combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. O Art. 10 da referida
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lei ainda determina que as classes de corpos de água deverão ser estabelecidas pela legislação
ambiental.
A PNRH dispõe que a proposta de enquadramento deve ser encaminhada ao
respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o
domínio destes. Neste sentido, pode-se correlacionar a legislação ambiental com o seu nível
de dominialidade das águas, ou seja, os corpos de água que estiverem estritamente dentro de
território estadual devem ser considerados de domínio estadual e ser legislados pelos seus
respectivos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Os corpos hídricos que margeiam
mais de um estado ou fazem fronteira com outro país deve ser considerados de domínio da
União, cabendo ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos legislar.
Também deve-se atentar ao Art. 42 da Resolução do CONAMA n° 357/2005
estabelece que: “enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces
serão consideradas classe 2, [...], exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores,
o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente”. Tal medida,
determina que a maioria dos corpos hídricos do país devam seguir os padrões e limites
estabelecidos para a Classe 2, o que infere em concentração máxima de demanda bioquímica
de oxigênio – DBO5,20 de 5 mg O2 L-1 e concentração mínima de oxigênio dissolvido – OD de
5 mg O2 L-1.
A Política Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso, instituída pela Lei
Estadual n° 6.945/1997 foi uma das pioneiras nas disposições estaduais dos recursos hídricos,
muito embora a sua abordagem seja praticamente a mesma que a da nacional. O
enquadramento dos corpos hídricos também serve como um instrumento de gestão, visando a
assegurar a qualidade compatível com seus usos e fornecer elementos para a fixação do valor
para efeito de cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Deste modo, tendo em vista que os corpos hídricos urbanos do município de Cuiabá
são de dominialidade estadual, cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Mato
Grosso (CEHIDRO) legislar sobre o assunto. Sendo assim, foram realizados relatórios de
determinação dos usos preponderantes e mais restritivos de algumas sub-bacias hidrográficas
urbanas pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA), a fim de se estabelecer a
situação ambiental e as outorgas de diluição de efluentes concedidas e as solicitadas.
Sob a justificativa das vertentes legais e dos diversos processos de solicitação de
outorga para regularização da diluição de efluentes tratados oriundos de sistemas de
tratamento de esgotos domésticos, fez-se a preposição do enquadramento transitório para:
Ribeirão do Lipa, Córrego Quarta-Feira, Córrego Moinho, Córrego Três Barras, Córrego
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Castelhano, Córrego Urubú, Córrego Engole Cobra, Córrego São Gonçalo, Córrego Lavrinha,
Córrego Barbado e córregos sem denominação afluentes de um ou mais córregos citados,
totalizando em sete bacias/sub-bacias (MATO GROSSO, 2014).
A metodologia empregada na determinação da concentração máxima de DBO 5,20 foi
através do planilhamento, lançando-se de montante a jusante os usuários existentes e aqueles
que se encontravam solicitando outorga de captação e/ou cargas lançadas no corpo hídrico.
Resultando-se então na proposta de enquadramento transitório com metas progressivas de
melhoria de 5 e de 10 anos. O enquadramento em classes pode ser observado na Figura 1.

Figura 1. Enquadramento transitório dos corpos hídricos urbanos de Cuiabá. Fonte: Mato Grosso (2014).

Por conseguinte, no dia 11 de setembro de 2014 o CEHIDRO de Mato Grosso, em
seu processo deliberativo, publicou as Resoluções que tratam sobre as classificações
transitórias e suas metas progressivas, sendo a n° 69 para a bacia do Rio Coxipó, n° 70 para os
córregos Barbado, Mané Pinto e Engole Cobra, n° 71 para a bacia do Ribeirão do Lipa, n° 72
para a bacia do Córrego São Gonçalo e n° 73 para a bacia do Córrego Lavrinha.
Sendo assim, foram estabelecidos como Classe 3 o Rio Coxipó no trecho 2, o
Córrego Barbado no trecho 1, o Ribeirão do Lipa no trecho 1, o Córrego Mané Pinto no
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trecho 1 e o Córrego São Gonçalo no trecho 2. Desses, somente o Rio Coxipó no trecho 2
possui previsão para retomada da concentração máxima permitida de DBO5,20 para rios de
Classe 2, ou seja, 5 mg O2 L-1, ao final dos 10 anos. Os demais trechos ficaram enquadrados
transitoriamente na Classe 4, com metas de redução mínima, isto é, pior cenário, de 8,8% no
Córrego Barbado no trecho 2, com concentração de DBO5,20 máxima permitida de 57, 54 e 52
mg O2 L-1, para 2014, 2019 e 2024, respectivamente. Já o corpo hídrico com redução máxima
de DBO5,20, ou seja, a melhor conjuntura apresentada neste enquadramento, foi de 40% no
Córrego Moinho no trecho 2, com concentração de DBO5,20 máxima permitida de 25, 20 e 15
mg O2 L-1 para 2014, 2019 e 2024, respectivamente.
Observou-se ainda, corroborando com a poluição e degradação ambiental dos
córregos urbanos de Cuiabá, diversos trabalhos demonstrando concentrações representativas
de DBO5,20, como Silva et al. (2015), que avaliou a qualidade das águas superficiais do
córrego Quarta-Feira entre os meses de abril e junho de 2015, encontrando valores de até 22,5
mg O2 L-1, porém, dentro da concentração máxima permitida pelo enquadramento transitório.
Massad et al. (2015), também realizou um diagnóstico da qualidade das águas do
córrego Caixão, afluente do Ribeirão do Lipa, resultando em valor máximo de DBO5,20 de
23,8 mg O2 L-1. Em geral, vários são os trabalhos que apresentariam condições, até então em
desacordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005 para Classe 2.
Deve-se atentar ao fator acumulativo e sinérgico da problemática, em detrimento do
custo ambiental que será demandado para a regularização de diluição de efluentes domésticos
nos corpos hídricos urbanos de Cuiabá, tendo em vista que a longo prazo as metas não se
estabeleceram muito restritivas. Analisando-se as concentrações máximas permitidas de
DBO5,20 ao longo dos 10 anos de planejamento, em comparação com as Classes da Resolução
CONAMA n° 357/2005, observa-se que nenhum corpo hídrico enquadrado transitoriamente
em Classe 4 terá condição de se restabelecer até mesmo em Classe 3, com valor máximo de
10 mg O2 L-1 de DBO5,20.

CONCLUSÕES
O enquadramento transitório dos corpos hídricos urbanos de Cuiabá foram um
instrumento legal baseado em diversas legislações vigentes, tendo sido realizado em função
da demanda por regularização de diluição de efluentes domésticos realizados nestes cursos
d’água. Observou-se que as metas de melhorias propostas pelo enquadramento transitório
daqueles que foram reenquadrados em Classe 4 poderão não estar em concordância com
concentração máxima de DBO5,20 nem para o que é estabelecido para a Classe 3, de acordo
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com a Resolução CONAMA n° 357/2005, inferindo em um sério problema de gestão tanto na
qualidade quanto na disponibilidade das águas urbanas do município de Cuiabá.
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