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Resumo - Este trabalho visa a análise de algumas variáveis em três importantes aquíferos do Estado 
de Mato Grosso do Sul. O estado faz uso tanto de águas superficiais quanto de subterrâneas, sendo 
que essa última é a mais utilizada, tendo cidades abastecidas total ou parcialmente por águas 
subterrâneas. Os aquíferos do Grupo Bauru, aquífero Serra Geral e aquífero Guarani, formam um 
grupo bastante importante no estado, sendo os mais utilizados, pela maior vazão, menor 
profundidade dos poços e mais fácil acesso de captação. As informações obtidas para gerar 
resultados foram extraídas do SIAGAS (Sistema de Informações de Água Subterrânea), um banco 
de dados criado pela CPRM (Serviço Geológico do Brasil), onde estão catalogados informações de 
poços de todo Brasil. Os três aquíferos juntos tem um total de 677 poços perfurados, dos quais 184 
estão perfurados nos aquíferos do Grupo Bauru, 309 poços no aquífero Serra Geral e 184 poços no 
aquífero Guarani. Os três aquíferos estão sendo explotados em 58 municípios. Os resultados 
poderão gerar um planejamento quantitativo sobre os usos futuros de modo a reduzir as possíveis 
situações de crise pelo uso da água, para uma maior compreensão sobre os recursos hídricos 
subterrâneos do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 

Abstract - This work concerns the analysis of some variables in three major aquifers of the State of 
Mato Grosso do Sul. The statwe makes use of both surface water and groundwater from, being that 
the latter is the most used, and supplied all cities or partially from groundwater. Bauru Group 
aquifers, aquifer and Serra Geral Guarani aquifer, forming a very important group in the state, the 
most used, the greater flow, shallower wells and easier access to funding. The information to 
generate results were extracted from SIAGAS Information System (Groundwater), a database 
created by CPRM (Geological Survey of Brazil), where wells are categorized information from all 
over Brazil. The three aquifers together have a total of 677 wells drilled, of which 184 are drilled 
into aquifers of the Bauru Group, 309 wells are located into Serra Geral and 184 aquifer wells in the 
Guarani aquifer. The three aquifers are being exploited in 58 municipalities. The results can 
generate a quantitative planning of future uses in order to reduce the possible crisis situations by the 
use of water to a greater understanding of the groundwater resources of the State of Mato Grosso do 
Sul 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da demanda por água no mundo, a crescente contaminação de mananciais 

superficiais, a expansão da sociedade de consumo e algumas vantagens em relação às águas 

superficiais, as águas subterrâneas passaram a ter maior destaque.  

A água subterrânea encontra-se armazenada em aquíferos, que podem ser porosos, 

fissurados ou cársticos e a sua captação de maneira geral é feita por poços tubulares, tendo a 

profundidade variada, dependendo do tipo de formação e vazão desejada.  

O aproveitamento das águas subterrâneas para abastecimento tem gerado grandes 

concentrações de poços tubulares. Essas concentrações acontecem por todo o município, mas com 

maior intensidade na área urbana. 

Com a preocupação em captar água de boa qualidade, o estado de Mato Grosso do Sul 

aderiu à captação das águas subterrâneas, já que é um estado rico tanto em mananciais superficiais 

quanto subterrâneos. A extração de água subterrânea nesse estado, tem tido um significativo 

aumento, visto que é um estado em desenvolvimento, com uma expansão populacional bastante 

grande, devido aos seus atrativos industriais e grande oferta de recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

No estado do Mato Grosso do Sul existem municípios que utilizam total ou parcialmente dos 

mananciais subterrâneos, por isso a elaboração desse trabalho, visando mostrar como está sendo 

feita a utilização de três aquíferos importantes para o estado. 

 

2. OBJETIVOS  

Fazer uma avaliação de algumas variáveis em três dos principais aquíferos do Estado de 

Mato Grosso do Sul, visando analisar de que forma estão sendo feitas essas captações, se poderão 

causar algum impacto futuramente devido a superexplotação. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Águas Subterrâneas 

Pelo fato da utilização da água subterrânea ser mais barata e não apresentar-se tão fotogênica 

quanto às barragens e estações de tratamento construídas para a utilização de água de superfície, o 

manancial subterrâneo tem sido por vezes, omitido nos planos de gerenciamento de recursos 

hídricos de certa área. Sendo que o manancial subterrâneo é o maior volume de água doce que 

ocorre na Terra na forma líquida, com 10,3 milhões de km³, enquanto rios e lagos acumulam 
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aproximadamente 104 mil km³ explicita Feitosa et al. (2008), mostrando assim a sua importância, 

incentivando um maior conhecimento sobre as águas subterrâneas. 

A presença de água subterrânea pode ocorrer dependendo das interações de fatores 

climáticos e aspectos geológicos. Os fatores climáticos influenciam na recarga dos aquíferos, 

dependendo da precipitação da região. Os processos geológicos condicionam esses processos de 

recarga, estocagem, circulação e descarga das águas subterrâneas, determinando também as 

características de obras de captação (GIAMPÁ & GONÇALES, 2006). 

Em muitas regiões, onde a precipitação é escassa, a captação de águas subterrâneas 

aumentou e normalmente essa água está mais acessível, sua captação tem gastos com a perfuração 

do poço, energia para manter a bomba e gastos com sua manutenção, ainda assim sendo mais 

vantajoso que o tratamento de águas superficiais.  

3.2. Aquíferos 

A Região Hidrográfica do Paraná, além de contar com os sistemas Bauru e Serra Geral, 

possui o grande potencial hídrico do Sistema Aquífero Guarani. Este último está numa área abaixo 

dos aquíferos Bauru e Serra Geral (PERH- MS, 2010). 

O aquífero livre ou freático está mais próximo da superfície, onde a zona saturada faz 

contato direto com a zona não saturada, ficando submetido à pressão atmosférica. Neste tipo de 

aquífero a água que infiltra no solo atravessa a zona não saturada e recarrega diretamente o aquífero 

(IRITANI et al ,2008) 

Ainda, conforme Iritani et al (2008), o aquífero confinado é limitado no topo e na base por 

camadas de rocha de baixa permeabilidade tais como argila, folhelho e rocha ígnea maciça. Nesse 

caso o aquífero está submetido a uma pressão maior que a atmosférica, devido a uma camada 

confinante acima dele que também está saturada de água. Assim, o nível de água tem pressão para 

atingir uma altura acima do topo do aquífero, mas é impedida pela camada confinante. Neste caso 

não é chamado de nível de água de freático, pois está submetido a uma pressão maior que a 

atmosférica. E no aquífero confinado, chama-se nível potenciométrico da água. 

O Estado de Mato Grosso do Sul possui alguns aquíferos importantes não só para o estado, 

como também para o Brasil e alguns países vizinhos. São bons armazenadores de água, com fácil 

acesso à captação. 

Esses aquíferos são os que fazem parte do Grupo Bauru, Aquífero Serra Geral e o Aquífero 

Guarani (Figura 01) 
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Figura 01 - Localização das áreas de afloramento dos Sistemas aquíferos no Estado de Mato Grosso 

do Sul. 

 

 

Os aquíferos do Grupo Bauru são livres, com afloramento em grande parte do Estado de 

Mato Grosso do Sul, principalmente na Região Hidrográfica do Paraná. Representa um dos mais 

importantes aquíferos do Estado, sendo responsável pelo escoamento regional das águas 

subterrâneas para importantes rios como Pardo, Verde e Sucuriú. (PERH-MS, 2010).  

O Aquífero Bauru engloba todas as formações sedimentares que compõem o Grupo Bauru, 

principalmente as Formações Caiuá, Santo Anastácio e as menos importantes em termo de aquífero 

como as Formações Adamantina e Marília, aflora na porção oriental do Mato Grosso do Sul, com 

cerca de 138.000 km² o que corresponde a 38 % do estado afirmam Silva & Jost (2006). Esse 

aquífero aparece na região sul e leste do estado e em sua área de afloramento é um grande 

reservatório de águas subterrâneas com aproveitamento relativamente fácil, podendo atender total 

ou parcialmente as demandas das cidades inseridas, necessitando apenas planejamento para que não 

haja interferência entre os poços (MATO GROSSO DO SUL, 2008). 
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A Formação Caiuá, no Mato Grosso do Sul, ocupa 75.895 km², com distribuição irregular 

desde o sul até o norte do estado, segundo dados compilados das folhas SF.22 – Paranapanema 

(Lopes et al., 2004 citado por Silva & Jost, 2006), SF.21 – Campo Grande (Lacerda Filho et al., 

2004 b citado por Silva & Jost, 2006) e SE.22. 

Já a Formação Santo Anastácio é composta de arenitos arcoseanos vermelhos a roxos, 

bimodais (muito finos e grossos), com grãos angulosos a subarredondados, na fração fina e, 

arredondados na fração grossa, com esfericidade variável. As estruturas sedimentares 

predominantes são as estratificações cruzadas tangenciais de pequeno a grande porte e, 

posteriormente laminação planoparalela. O ambiente de deposição é visto como fluvial na base e 

eólico no topo (Ianhez et al., 1983 citado por Silva e Jost (2006). 

A taxa de infiltração considerada pela PERH-MS (2010) para os aquíferos do Grupo Bauru 

foi de 10% tendo uma reserva explotável de 20%. 

Segundo PERH-MS (2010), na Região Hidrográfica do Paraná prevalece a captação de 

águas subterrâneas, apesar do município de Campo Grande possuir 60% de seu abastecimento por 

meio de mananciais superficiais, evidenciando a grande importância da água subterrânea para o 

abastecimento. As regiões de Três Lagoas e Nova Andradina fazem intensa explotação do Grupo 

Bauru, apresentando forte crescimento da demanda de água pela indústria, criação de suínos e aves.  

Conforme (MATO GROSSO DO SUL, 2008) o aquífero Basáltico da Formação Serra Geral 

está distribuído na porção leste do Estado do Mato Grosso do Sul, inserido na Bacia Sedimentar do 

Paraná, abrangendo uma área de aproximadamente 178.000 km², com 40.000 km² aflorante e 

138.000 km² subjacente aos sedimentos do Grupo Bauru.  

A explotação das águas do aquífero Serra Geral, no estado é feita na faixa de afloramentos e 

em locais onde a cobertura dos sedimentos do Grupo Bauru é pequena. A espessura desses basaltos 

varia de 150 a 250 m, podendo atingir 380 m segundo dados obtidos por meio de poços perfurados 

na região (MATO GROSSO DO SUL, 2008). O seu potencial de explotação está vinculado as 

particularidades estruturais do local onde foi ou será perfurado.  

A PERH-MS (2010) considerou que a infiltração do Serra Geral é de 8 % e a reserva 

explotável foi considerada como 20% da reserva renovável. Esse aquífero é formado 

essencialmente pelos basaltos e diabásios da Formação Serra Geral, Grupo São Bento, constituindo 

um aquífero fraturado, livre.  

O Aquífero Basáltico da Formação Serra Geral se apresenta distribuído ao longo de toda a 

porção leste do Estado do Mato Grosso do Sul, subjacente aos sedimentos do Grupo Bauru. A 

exploração de águas subterrâneas do Aquífero Serra Geral, no Estado do Mato Grosso do Sul, é 

feita principalmente na faixa de afloramentos e em locais onde as coberturas dos sedimentos do 

Grupo Bauru são menores (MATO GROSSO DO SUL, 2008). 
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Essa unidade faz parte do Grupo São Bento e engloba parcial ou totalmente os municípios 

de Coronel Sapucaia, ao sul, e de Dourados, Campo Grande até Rio Negro, ao norte. As áreas 

restritas aos leitos da rede de drenagem incluem os municípios de Costa Rica, Cassilândia, 

Aparecida do Tabuado, Três Lagoas e Naviraí. A área total é de 45.660 km². Essa formação tem 

200 m de espessura no município de Maracajú, 400 m em Dourados, 100 a 300 m em Campo 

Grande, 400 a 500 m na cidade de Ponta Porã e menos de 50 m em Amambaí (LASTORIA, 2002 

citado por SILVA & JOST, 2006). 

O litótipo principal é o basalto, de preto a cinza escuro, fino a afanítico, maciço e com raras 

amígdalas (geralmente preenchidas por argilo-minerais, quartzo ou calcita). Os afloramentos são em 

forma de estruturas colunares, geralmente desagregadas em blocos e matacões arredondados, 

exibindo estruturas do tipo esfoliação esferoidal e superfície amarelo-esverdeada. Há diques de 

diabásio, interpretados como contemporâneos dos derrames de basalto, são reportados por Nogueira 

et al. (1978) citado por Silva & Jost (2006) em intrusões no Grupo Cuiabá e em unidades mais 

antigas. 

Conforme Mato Grosso do Sul (2008), municípios importantes do estado tem como fonte de 

água para abastecimento público, principal ou secundária, poços perfurados no Serra Geral, com 

destaque para Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Caarapó, Sidrolândia e outras. 

Os Aquíferos Botucatu/Pirambóia pertencem ao Grupo São Bento e formam uma das 

maiores reservas subterrâneas de água doce do planeta, sendo hoje denominado Aquífero Guarani, 

que se estende nos territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, abrigados pela Bacia 

Sedimentar do Paraná, apresenta-se distribuído na porção leste do Estado de Mato Grosso do Sul, 

englobando também os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Mesmo com sua enorme área de ocorrência o Aquífero composto 

pelas Formações Botucatu e Pirambóia é ainda pouco explorado no Estado de Mato Grosso do Sul.  

O sistema aquífero Botucatu cobre uma área de 839.000 Km² no Brasil, 71.100 km² no 

Paraguai, 225.500 km² na Argentina e 58.500 Km² no Uruguai. Em função das profundidades que 

atinge, os poços extraem água do aquífero com temperaturas de até 90 °C. Os milhares de poços 

que utilizam desse sistema aquífero tem profundidades mais frequentes que variam entre 100 e 500 

m com vazões entre 100 e 700 m³/h, utilizados para abastecimento público, industriais e complexo 

de recreação hidrotermal. As capacidades específicas dos poços estão entre 4 m³/h.m e mais de 30 

m³/ h.m. (GONÇALES & GIAMPÁ, 2006). 

Para o aquífero Guarani no estado de Mato Grosso do Sul, foi considerada uma taxa de 

infiltração de 8% (PERH-MS, 2010). 

A espessura do pacote de rochas deste Sistema Aquífero é da ordem de 800 metros (ARAÚJO et al. 

1999), sendo superiores a 600 m no Estado de Mato Grosso do Sul 
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A Formação Botucatu ocupa ampla faixa NE-SW da região central do estado, com 

aproximadamente 18.807 km². A faixa tem 18 km de largura entre as cidades de Bela Vista e 

Antônio João, na região sudoeste, mas passa gradualmente para 90 km no município de Alcinópolis, 

limite norte do estado (SILVA & JOST, 2006). 

Áreas com menor ocorrência situam-se na região nordeste, entre as cidades de Chapadão do 

Sul e Cassilândia. Os afloramentos desta formação no Mato Grosso do Sul são raros, exceto nas 

calhas das principais drenagens, e essa formação normalmente sustenta chapadões cobertos por 

solos areno-argilosos e areias (SILVA & JOST, 2006). 

Esse aquífero é um importante fornecedor de água potável para o Estado de Mato Grosso do 

Sul, respondendo por 25 % do abastecimento de água da população (CHANG, 2001 citado por 

GASTMANS et al., 2005). Muitos municípios do estado possuem sistemas de abastecimento 

sustentados total ou parcialmente pelo Guarani, destacando os municípios de Campo Grande, 

Dourados, Ponta Porã, Cassilândia, Inocência e Camapuã (GASTMANS et al., 2005). 

As descargas do Guarani auxiliam na vazão do rio Miranda e Aquidauana, reduzindo as 

bruscas quedas de vazão típicas das estiagens. Com a alteração da vegetação primitiva e a sua 

substituição por culturas de ciclo rápido, soja, milho, sorgo e a própria pastagem, estão sendo 

reduzidos os fluxos de águas subterrâneas. O uso indiscriminado do aquífero contribui para a 

redução do nível da água e a vazão dos poços menos profundos (MATO GROSSO DO SUL, 2008). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A avaliação feita com dados compilados a partir dos perfis de poços do Estado de Mato 

Grosso do Sul, mostraram o quanto os três aquíferos, Bauru, Serra Geral e Guarani são importantes 

para esse estado, devido a grande quantidade de poços perfurados. 

O Estado de Mato Grosso do Sul contém 78 municípios, os quais 58 utilizam-se da água  

dos aquíferos Bauru, Serra Geral e Guarani.Totalizando 677 poços distribuídos nesses municípios 

(Tabela 01). 

 

 

 

Tabela: Número de Poços Perfurados por Município nos Aquíferos Bauru, Serra 
Geral e Guarani 

Município N° Poços Município N° Poços Município N° Poços 

Água Clara 4 Dois Irmãos do Buriti 12 Nova Alvorada do Sul 8 

Alcinópolis 3 Dourados 38 Nova Andradina 14 

Amambaí 15 Eldorado 9 Novo Horizonte do Sul 6 

Anastácio 3 Fátima do Sul 5 Paranaíba 7 

Anaurilândia 6 Glória de Dourados 5 Paranhos 3 

Angélica 12 Iguatemi 8 Ponta Porã 33 
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Antônio João 6 Inocência 10 Ribas do Rio Pardo 4 

Aparecida do Taboado 6 Itaporã 7 Rio Brilhante 20 

Aral Moreira 11 Itaquiraí 2 Rochedo 2 

Bataguassu 18 Ivinhema 18 Santa Rita do Pardo 6 

Batayporã 5 Japorã 9 São Gabriel do Oeste 12 

Brasilândia 8 Jaraguari 3 Selvíria 5 

Caarapó 15 Jardim 1 Sete Quedas 5 

Camapuã 30 Jateí 2 Sidrolândia 15 

Campo Grande  143 Juti 3 Tacuru 2 

Cassilândia 5 Laguna Carapã 6 Taquarussu 5 

Chapadão do Sul 4 Maracaju 10 Terenos 11 

Corguinho 2 Mundo Novo 2 Três Lagoas 34 

Costa Rica 13 Naviraí 15 Total    

Coxim 3 Nioaque 8 58 Municípios  677 Poços 

 

 

No Estado de Mato Grosso do Sul, foram perfurados 184 poços no Grupo de aquíferos 

Bauru, no aquífero Serra Geral perfuraram-se 309 poços, enquanto que no aquífero Guarani, 

encontra-se o mesmo número de perfurações que o Grupo Bauru com 184 poços (Figura 02)  

 

184

309

184
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Figura 02: Quantidade de Poços em Três dos Aquíferos Mais Importantes do Mato Grosso do Sul 

 

Os poços do Grupo Bauru estão distribuídos em 31 municípios e são utilizados para diversos 

fins, como irrigação, abastecimento doméstico, abastecimento urbano, lazer e outros. 

Os resultados mostraram que o primeiro poço perfurado nesse Grupo foi em 1963, e na 

década de 80 aconteceu o maior número de perfurações de poços, totalizando 71, fato que coincide 

com a imigração de pessoas visando a agricultura de grãos (Figura 03). 
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Figura 03: Quantidade de Poços Perfurados por Décadas no Grupo Bauru em Mato Grosso do Sul. 

 
A profundidade dos poços nesse grupo varia de 21 a 183 m, nos municípios de Coxim e Três 

Lagoas respectivamente, provavelmente por Coxim estar na borda do aquífero Bauru, onde essa 

camada se torna mais espessa, ao contrário de Três Lagoas, que se encontra no centro do aquífero, 

onde esse tem uma espessura maior, necessitando de poços mais profundos para captação de água. 

A maior parte dos poços no aquífero Bauru fica numa faixa entre 100 e 150 m, tendo 104 

poços (Figura 04). 
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Figura 04: Profundidade dos Poços no Grupo Bauru em Mato Grosso do Sul. 

A menor vazão dos poços perfurados no Bauru é de 2 m³/h em Coxim, sendo também o 

poço de menor profundidade, ocasionando uma baixa vazão. Esse poço é utilizado para lazer, 

consequentemente não necessitando de uma grande vazão. 

 Em Nova Andradina encontra-se o poço que tem a maior vazão captada no aquífero Bauru, 

chegando a 132 m³/h, e tendo uma profundidade de 150 m (Figura 05).  
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Figura 05: Vazões nos Poços do Grupo Bauru no Mato Grosso do Sul. 

 
Os poços no aquífero Serra Geral estão distribuídos por 35 municípios, os quais são utilizados 

em sua maioria para abastecimento urbano, alguns para abastecimento doméstico, uso múltiplo e 

industrial. 

 Em 1962 ocorreu a primeira perfuração de poço no aquífero Serra Geral no Mato Grosso do 

Sul, tendo na década de 80 o maior número de perfurações, com 159 poços perfurados, coincidindo 

com a imigração de pessoas interessadas na agricultura de grãos (Figura 06). 
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Figura 06: Quantidade de Poços Perfurados por Décadas no aquífero Serra Geral em Mato Grosso 

do Sul. 
 

No Serra Geral foi encontrado o poço mais raso no município de Ponta Porã, esse tem 23 m 

de profundidade e encontra-se em um dos assentamentos desse município. Além de ser uma área de 

afloramento do aquífero, talvez a falta de infra-estrutura dos seus usuários seja o motivo desse poço 

ser tão raso, e não ter informação sobre sua vazão. 

   O poço de maior profundidade foi encontrado no Município de Angélica, localizado onde 

esse aquífero é mais confinado, esse poço está abandonado e tem 350 m de profundidade.  
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Os dados mostram que no município de Ribas do Rio Pardo foi perfurado um poço de 3.366 

m pertencente a Petrobrás, não tendo dado de vazão. 

Os poços desse aquífero estão com profundidades médias de 100 a 150 m (Figura 07). 
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Figura 07: Profundidade dos Poços no Aquífero Serra Geral em Mato Grosso do Sul. 

 
A menor vazão encontrada em poços do Serra Geral está no município de Caarapó, com 0,6 

m³/h, mesmo com uma profundidade de 145 m. 

Um poço situado do município de Nova Alvorada do Sul tem uma vazão de 543 m³/h, sendo 

a maior desse aquífero, esse poço tem a profundidade de 100 m (Figura 08).  

239

56

6 611

0-50        (m³/h)

50-100    (m³/h)

100-150  (m³/h)

150-200  (m³/h)

500-550  (m³/h)

Sem

 
Figura 08: Vazões nos Poços do Aquífero Serra Geral no Mato Grosso do Sul. 

 
Com os resultados obtidos, observou-se uma grande diferença de quantidade de poços entre 

a Formação Botucatu e Pirambóia, as quais dão origem ao aquífero Guarani. Na Formação Botucatu 

encontra-se 166 poços e na Formação Pirambóia há apenas 16 poços.  

Essa diferença pode ser explicada pelas diferenças de profundidades, visto que a Formação 

Botucatu é a mais superficial, enquanto que a Formação Pirambóia é a parte mais confinada do 

aquífero Guarani (Figura 09). 
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Figura 09: Quantidade de Poços em Cada Formação do Aquífero Guarani no Mato Grosso do Sul. 

 
No Guarani há registros de 184 poços perfurados a partir de 1961 até 2006. Esses poços 

estão distribuídos por 27 municípios. Os poços perfurados no Guarani são utilizados para 

abastecimento público, doméstico, industrial, irrigação, pecuária e usos múltiplos (Figura 10). 
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Figura 10: Quantidade de Poços Perfurados por Décadas no Aquífero Guarani em Mato Grosso do 

Sul. 
 

No Município de Nioaque encontra-se um poço com 36 m de profundidade, atingindo a 

formação Botucatu com uma vazão de 30 m³/h, lembrando que Nioaque fica na área de afloramento 

do Guarani, explicando a menor profundidade do poço. 

O poço mais profundo está no município de Dourados, tendo que ultrapassar a camada do 

aquífero Serra Geral, da formação Botucatu e atingir a formação Pirambóia, chegando a 793 m, com 

uma vazão de 80 m³/h.  

No aquífero Guarani, a grande parte dos poços fica com profundidades na faixa de 100 a 150 

m, somando 80 poços (Figura 11). 
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Figura 11: Profundidade dos Poços no Aquífero Guarani em Mato Grosso do Sul. 

 
A menor vazão encontrada foi de 2 m³/h no município de Camapuã, onde esse poço foi 

abandonado, talvez devido a sua baixa vazão, mesmo com uma profundidade de 110 m. 

Na capital do estado, Campo Grande, tem um poço com uma vazão que chega a 323 m³/h, 

tem uma profundidade de 526 m, atingindo a formação Pirambóia (Figura 12). 

 Campo Grande é o município do estado com a maior concentração de poços perfurados no 

aquífero Guarani, com 32 poços. 
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Figura 12: Vazões nos Poços do Aquífero Guarani no Mato Grosso do Sul. 
 
 
 
5. CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que os aquíferos do Grupo Bauru são muito importantes para o 

Estado de Mato Grosso do Sul, por ser um Grupo de aquíferos livres, torna-se mais fácil o acesso à 

captação, quase metade dos municípios utiliza-se de suas águas e a maioria dos poços tem uma boa 

vazão. 
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O aquífero Serra Geral, apesar de ser um aquífero fraturado e necessitando de um grande 

número de fraturas para uma maior vazão de água, é o mais utilizado no Mato Grosso do Sul, sendo 

bastante fraturado e tendo algumas áreas de afloramento, com maior facilidade para a captação. As 

suas áreas de afloramento coincidem com a área ocupada pelo município de Campo Grande, cujo 

tem o maior número de poços do Estado, somando 106 apenas nesse aquífero, explicando a grande 

quantidade de perfurações no mesmo. 

O aquífero Guarani mesmo com uma enorme potencialidade hídrica, ainda não é tão 

explorado, devido ao seu alto grau de confinamento, salvo as áreas de afloramento, podendo ter 

maior facilidade na captação, necessitando perfurar apenas alguns metros. Suas águas em 

determinados locais são bicarbonatas e com temperatura elevada, consequência do confinamento. 

O Guarani é considerado um dos aquíferos mais importantes do mundo, devido a sua grande 

reserva de água, por isso a relevância em sua análise, visando um controle exploratório, para que 

não haja danos futuros para o Estado de Mato Grosso do Sul, os outros sete estados brasileiros e três 

países latinos. 

A importância desse estudo se deve por ser um Grupo de aquíferos que fazem fronteiras com 

outros estados e até países, podendo causar interferência na captação de água subterrânea dos 

mesmos, caso não haja controle dessa captação. 
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