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RESUMO --- O objetivo deste estudo foi analisar e detalhar as diferenças espaciais e temporais ao 
longo da bacia do Rio Miranda de concentrações nos seguintes parâmetros limnológicos: Nitrogênio 
Total, Fósforo Total, pH, Turbidez , Oxigênio Dissolvido e Clorofila a. As análises foram feitas em 
cima de seis pontos de amostragens da bacia do Rio Miranda, três no Rio Miranda (à montante de 
Jardim, PELD e Passo do Lontra), e três no Rio Aquidauana (à montante de Corguinho, à jusante de 
Rochedo e à montante de Taquaruçu). Foram encontradas diferenças entre os pontos e as épocas do 
ano. Elevadas concentrações de nutrientes e materiais suspensos foram registrados. A presença de 
um fenômeno natural  no pantanal chamado de “dequada” foi observada em uma época do ano, 
combinando com o período de cheia na região. Os altos níveis de nutrientes e turbidez registradas 
no  presente  estudo  sugerem que  as  atividades  antrópicas  atuantes  na  bacia  têm prejudicado  a 
qualidade da água dos rios na bacia do Rio Miranda.

ABSTRACT ---The aim of the present study was to analyze the spatial and temporal differences in 
concentrations  between Total  phosphorous,  Total  nitrogen,  pH,  turbidity,  dissolved  oxygen  and 
chlorophyll a along the Miranda River Basin. Six sampling sites of the Miranda River Basin were 
studied, three in the Miranda River (udstream of Jardim, PELD and Passo do Lontra) and three in 
the  Aquidauana  River  (upstream  of  Corguinho,  downstream  of  Rochedo,  and  upstream  of 
Taquaruçu). Spatial  and  temporal  differences  were  recorded.  Elevated  levels  of  nutrients  and 
suspended materials were found. The presence of the natural phenomenon called “dequada” was 
detected. The elevated levels of nutrients and turbidity registered in the present study suggest that 
the anthropogenic activities taking place in the basin,  are having a deleterious effect on the water 
quality.
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1 INTRODUÇÃO

A qualidade da água se dá pelas interações entre os fenômenos relacionados ao meio ambiente 

e ação que o homem realiza a esse meio. Em bacias hidrográficas, a qualidade da água é movida 

pelas  características  do  meio  ambiente,  bem como  as  atividades  agrícolas,  industriais  e  outras 

existentes em torno de uma bacia Sperling (2005).

Os problemas de poluição em um meio hídrico tornaram-se maior nas últimas décadas. A 

decomposição da matéria orgânica, o aporte de nutrientes, pesticidas e metais são problemas que 

afetam  o  equibilibrio  do  meio  aquático  Abel  (1989).  O  crescimento  exagerado  de  algas 

(eutrofização), o assoreamento em rios e a introdução de materiais tóxicos na água são tidos como 

graves problemas na região Centro-Oeste Silva e Roche (2006).

São vários  os problemas  existentes  com o mau uso e  ocupação do solo na bacia  do Rio 

Miranda.  Entre  eles,  podemos  destacar  o  desenvolvimento  de  atividades  antrópicas  como  a 

agropecuária,  agroindústrias,  ecoturismo  e  extrativismo  mineral  causando  enormes  impactos, 

gerando assim a entrada de matéria orgânica, nutrientes, sedimentos, pesticidas e metais no corpo 

de água PCBAP (1997).

Neste trabalho,  analisaremos as variações temporais  e espaciais  dos parâmetros:  Turbidez, 

pH,  Clorofila  a,  Fósforo  total,  Nitrogênio  total  e  Oxigênio  dissolvido,  visto  que  estes  podem 

expressar níveis de eutrofização, a matéria orgânica e o acúmulo de materiais suspensos no meio 

aquático Branco (1986).

Portanto, o estudo na Bacia do Rio Miranda visa promover discussões sobre essas ações que 

causam impactos, requerendo assim medidas na busca da conservação e preservação dos recursos 

hídricos. 

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A bacia hidrográfica do rio Miranda é uma sub-bacia da bacia do Alto Paraguai (BAP), no 

entanto ela faz parte do Pantanal e do sistema Paraguai-Paraná de áreas úmidas. Apresenta uma área 

de aproximadamente 43.300 km2, em torno de 12% da área da BAP, conglomerando-se com 23 

municípios de Mato Grosso do Sul. Dez municípios (Anastácio, Guia Lopes de Laguna, Nioaque, 

Rochedo, Terenos, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Bonito, Miranda e Jardim) possuem mais de 

90% de sua área nesta bacia e 9 municípios possuem entre 10 a 50%; a maioria dos 23 municípios 

(65%) possui seu núcleo urbano na bacia Pereira et al. (2004). 
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A área  da planície  de inundação  da bacia  do Rio Miranda  gira  em torno de 12.224 km2 

Hamilton  et  al.  (1996),  visto  que  a  influência  do  efeito  da planície  no  pulso de inundação é 

acentuado nessa região. Com relação ao clima do local, apresentam-se duas estações bem definidas 

como o verão chuvoso e o inverno seco, interferindo desse modo nas variações temporais na bacia 

Brasil (1979).

São áreas consideradas como sub-regiões do Pantanal: o Pantanal do Miranda e o Pantanal do 

Aquidauana, ocupando cerca de 9% da área total Mato Grosso do Sul (2005). (Figura 1)

2.2 Análises de dados

A Embrapa-Pantanal realizou um projeto de pesquisa entre 2005 e 2006, compreendendo 21 

pontos de amostragem no rio Miranda e seus tributários, com freqüência mensal. As análises dos 

parâmetros de qualidade de água foram feitas no Laboratório de Limnologia da Embrapa-Pantanal.

Neste estudo analisaremos 6 pontos de amostragem, para detalhar as diferenças espaciais e 

sazonais da qualidade da água na bacia. (Tabela 1, Figura 2).

Tabela 1 – Pontos de amostragem do monitoramento da Embrapa-Pantanal analisados.

Rio Miranda Rio Aquidauana
Ponto Local de Coleta Ponto Local de Coleta

1 Montante de Jardim 13 Montante de Corguinho
11 Miranda em Salobra (PELD) 15 Jusante de Rochedo
12 Passo do Lontra 18 Montante de Taquaruçu
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Figura 1 – Área da bacia hidrográfica do rio Miranda, com as áreas das sub-bacias do rio Miranda 

(laranja), propriamente dito, e do rio Aquidauana (amarelo). Fonte: Embrapa Pantanal (2007).
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Figura 2 - Estações e pontos de amostragens ao longo da bacia do Rio Miranda. Fonte: Embrapa 

Pantanal (2007).

Os parâmetros de qualidade da água analisados neste estudo foram o pH, Oxigênio dissolvido 

(mg.L-1), Nitrogênio Total (μg.L-1), Fósforo Total (μg.L-1), Turbidez (UNT) e Clorofila a (μg.L-1). 

Para que fosse possível fazer uma melhor comparação entre as variações espaciais na bacia, 

foi feita uma média entre os meses que correspondiam aos períodos de seca de Maio a Setembro e 

aos períodos de cheia, variando entre os meses de Dezembro a Março.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na bacia do rio Miranda será descritos as concentrações de nutrientes, e outras características 

limnológicas nos pontos de amostragem. As variações temporais e espaciais dos principais fatores 

limnológicos na bacia serão tratadas neste estudo.

3.1 Variações Temporais.

Figura 3- Variação temporal dos parâmetros limnológicos no ponto Rio Miranda (à montante de Jardim).
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Figura 4- Variação temporal dos parâmetros limnológicos no ponto Rio Miranda em Salobra (PELD).

Figura 5- Variação temporal dos parâmetros limnológicos no ponto Rio Miranda (Passo do Lontra).
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Figura 6- Variação temporal dos parâmetros limnológicos no ponto Rio Aquidauana(à montante de Corguinho).

Figura 7- Variação temporal dos parâmetros limnológicos no ponto Rio Aquidauna (à jusante de Rochedo).
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Figura 8- Variação temporal dos parâmetros limnológicos no ponto Rio Aquiduana (à montante de Taquaruçu).

3.2 Variações espaciais nos pontos analisados.

Figura 9 – Variação espacial dos parâmetros limnológicos dos pontos na bacia do Rio Miranda.
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Com a exceção do Rio Miranda (Passo do Lontra), a turbidez acompanhou a sazonalidade no 

restante dos pontos, pois no período chuvoso compreendido entre Dezembro e Março, os valores de 

concentração  de  turbidez  foram elevados  (Figuras  3-9).  Já  no  período  de  estiagem de  Maio  a 

Setembro os valores encontraram-se baixos. O motivo desse aumento se dá provavelmente pelo 

escoamento da terra na estação chuvosa, introduzindo materiais em suspensão na água Braga et al. 

(1998). Segundo Oliveira e Ferreira (2003), a entrada de material alóctone na bacia, é maior durante 

o período de chuva, no rio Miranda e seus tributários.

Altas concentrações de nitrogênio e fósforo total foram observadas no período de outubro a 

dezembro, combinando com o inicio do período chuvoso (Figuras 3-9). Em regiões agropastoris o 

escoamento de águas pluviais pelos solos fertilizados, colabora com a presença desses nutrientes 

Sperling (2005). Segundo Esteves (1998), o excesso de nutrientes, principalmente o fósforo e o 

nitrogênio, ocasionam no surgimento de algas e plantas aquáticas no corpo hídrico, que podem levar 

a um processo de eutrofização de rios e lagos.

Esses  dois  nutrientes  obtiveram seus  maiores  valores  tanto  no  período  de  seca  como  no 

período chuvoso em dois pontos da planície da Bacia do Rio Miranda: o Rio Miranda em Salobra 

(PELD) e  o  Rio  Miranda  (Passo  do  Lontra),  sendo assim superiores  aos  valores  da  região  de 

planalto (Figura 9).

O pH foi o parâmetro que se mostrou com as menores variações em quase todos os pontos de 

amostragem, ficando dentro da faixa de 6 a 9 (Figuras 3- 9). A exceção foi no Rio Aquidauana (á 

montante da cidade de Corguinho), em que chegou a um valor de 5.2, no mês de Fevereiro de 2006, 

oscilando um pouco fora da faixa (Figura 6).

As concentrações de Oxigênio Dissolvido nos três pontos de amostragem do Rio Miranda 

(Montante  de  Jardim,  Miranda  em  Salobra-PELD  e  Passo  do  Lontra)  apresentaram  uma 

convergência  a  sazonalidade,  já  que  nos  períodos  de  cheia,  as  concentrações  de  Oxigênio 

Dissolvido, alcançaram valores muito baixos, um exemplo disso é no ponto Miranda em Salobra 

(PELD), onde o Oxigênio Dissolvido chegou a 1,84 mg.L-1  no mês de Janeiro de 2006 e outro valor 

baixo foi encontrado no ponto Rio Miranda (Passo do Lontra) com  1,22 mg.L-1  em Dezembro de 

2005 (Figuras  4  e  5  ).  Nos três  pontos  analisados  Rio Aquidauana  essa tendência  também foi 

verificada, porém com menores variações e os valores não foram tão baixos como os que foram 

avaliados no Rio Miranda, ficando com valores não inferiores a um valor de 6 mg.L-1  de Oxigênio 

Dissolvido (Figuras 6-8).

Com relação ao oxigênio dissolvido, a queda nos pontos na região pantaneira do Rio Miranda 

(Passo do Lontra) e Rio Miranda em Salobra (PELD) nos períodos de cheia dos rios, faz com que 

essa variação no nível da água, provoque a decomposição da grande massa de matéria orgânica 

submersa no começo da inundação Calheiros e Ferreira (1996). Esse fenômeno natural é conhecido 
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como “dequada”, visto que este piora a qualidade da água com o aumento da concentração de gás 

carbônico e a diminuição dos valores de oxigênio dissolvido, podendo levar a mortandade de peixes 

na região Calheiros e Hamilton (1996).

A Clorofila a é um parâmetro que indica o aparecimento da biomassa das algas em um corpo 

hídrico Esteves (1998). Entretanto, na bacia do Rio Miranda os valores encontrados em todos os 

pontos de amostragem foram baixos, ficando menores do que 10 μg.L-1. (Figuras 3-8). Destaca-se 

os maiores valores, estes observados no ponto Rio Miranda (Passo do Lontra), chegando a um valor 

de 6,2 μg.L-1 no mês de Setembro de 2005 e no Rio Aquidauana (à montante de Corguinho) no mês 

de Outubro de 2005 no valor de 6,5 μg.L-1 (Figuras 5 e 6).

O parâmetro Clorofila a obteve seus maiores picos no período de seca (Figura 9), com valores 

significantes em dois pontos da bacia: Rio Miranda em Salobra (PELD) e Rio Miranda (Passo do 

Lontra). A ocorrência deste fator poderia ser causada pelo menor volume de água nesse período, 

diminuindo  a  profundidade  do  rio  e  conseqüentemente  aumentando  a  penetração  de  luz, 

estimulando a presença de algas no sistema. Tundisi e Matsumura (2008).

4 CONCLUSÕES  

Os  altos  níveis  de  nutrientes  e  turbidez  registradas  no  presente  estudo  sugerem  que  as 

atividades antrópicas atuantes na bacia, como a agropecuária e a agroindústria, tem prejudicado a 

qualidade da água da bacia.

Em quase  todos  os  pontos  analisados,  foi  notada  a  forte  influência  da  sazonalidade  com 

relação aos parâmetros limnológicos. A presença de um fenômeno natural no pantanal chamado de 

“dequada” foi observada em uma determinada época do ano, coincidindo com o período de cheia na 

região.

Os dois  pontos  analisados  na  região de  planície:  Rio Miranda  em Salobra  (PELD) e  Rio 

Miranda  (Passo  do  Lontra),  alcançaram  maiores  concentrações  de  fósforo  e  nitrogênio  total  e 

menores concentrações de oxigênio dissolvido nos períodos de seca e chuva do que os demais 

pontos analisados na bacia, podendo atribuir a um fenômeno natural relacionado com a natureza do 

ambiente,  pelo fato de ser um planície  inundável  com níveis  de  nutrientes  e matéria  orgânica 

superiores se comparado com o planalto na região.
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