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IMPORTÂNCIA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA BACIA 
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Santos ¹; Ciomara de Souza Miranda ¹; Renato Souza Lima Sant’Anna ² 

RESUMO --- A Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (BHRM) é tributária da margem esquerda do 
Rio Paraguai, possui uma superfície de 44.740 km² e está totalmente inserida na parte ocidental do 
Estado de Mato Grosso do Sul, abrangendo áreas de 23 municípios. Os domínios hidrogeológicos 
na área estudada compreendem 8 Sistemas Aquíferos: Cenozóico, Bauru, Guarani, Aquidauana-
Ponta Grossa, Furnas, Serra Geral, Pré-cambriano e Pré-cambriano Calcários. Embora esta unidade 
de gestão de recursos hídricos possua seus mananciais superficiais ainda não comprometidos em 
termos de qualidade e quantidade, existe hoje uma predominância no uso do manancial subterrâneo 
para o suprimento da demanda do consumo de água nos sistemas públicos e na iniciativa privada, 
tanto nas cidades quanto na zona rural. Este trabalho apresenta uma evolução do conhecimento 
hidrogeológico da região, descrevendo todos os sistemas aquíferos, enfatizando suas características 
hidráulicas com base na interpretação dos dados de 546 poços tubulares levantados no âmbito do 
estudo. São apresentadas também as reservas hídricas (explotável e renovável) para cada domínio 
hidrogeológico, assim como são feitas considerações sobre as políticas de gestão existentes e as que 
necessitam ser implantadas para garantir a potencialidade desta importante reserva de água potável, 
disciplinando ao mesmo tempo sua explotação sustentável. 

ABSTRACT - The Miranda River Basin (BHRM) is a tributary of the left bank of the Paraguay 
River, has an area of 44,740 km² and is inserted in the western state of Mato Grosso do Sul, 
covering areas of 23 municipalities. The hydrogeological domains in the study area include eight 
aquifer systems: Cenozoic, Bauru, Guarani, Aquidauana-Ponta Grossa, Furnas, Serra Geral, 
Precambrian and Precambrian Limestones. Despite not having surface water sources compromised 
on quality and quantity, BHRM has a predominant use of groundwater to supply the demand of 
water consumption in the public and the private sector, in cities and in rural areas. This paper 
presents an evolution of hydrogeological knowledge of the region, describing all the aquifer 
systems, emphasizing the hydraulic characteristics based on their interpretation of the data collected 
from 546 wells in the study. Water reserves (exploitable and renewable) are presented for each 
hydrogeological system. The established management policies are discussed and some ones are 
sugested in order to ensure the maintaince of this important reserve of drinking water, while 
regulating their exploitation sustainable. 

Palavras-chave: potencialidade de aquíferos; unidade de gestão de recursos hídricos; Mato Grosso 
do Sul. 
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1. INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas têm sido utilizadas pela humanidade desde os primórdios das 

civilizações. Poços escavados e galerias em região pantanosa na foz dos rios Tigres e Eufrates no 

Golfo Pérsico, foram construídos há mais de 6.000 anos. Os chineses evoluíram para a perfuração 

de poços com mais de 600 metros de profundidade, desde 3000 a.C. Antes da construção do 

primeiro aqueduto (300 a.C.), Roma era abastecida por poços escavados de pequena profundidade. 

No Brasil os primeiros poços foram perfurados no início do século XIX (Rebouças, 1981). É bem 

verdade que, naquela época, os aquíferos mais rasos estavam mais preservados, tanto do ponto de 

vista de quantidade, como de qualidade hídrica, favorecendo a explotação deste manancial. Esta 

preferência de captação seguiu em muitos continentes e, mesmo nos dias atuais, países como 

Áustria e Dinamarca têm praticamente a totalidade de suas captações para abastecimentos público e 

industrial a partir das águas subterrâneas. 

O desenvolvimento urbano brasileiro não foi preferencialmente sustentado pelo 

aproveitamento dos recursos hídricos subterrâneos, como pode ser constatado nos sistemas de 

abastecimento de água das grandes cidades e das capitais dos estados, onde foram priorizadas 

captações e estações de tratamento de águas superficiais. Atualmente, mesmo não se dispondo de 

um cadastro nacional completo dos poços perfurados e em operação, tem-se plena convicção de que 

eles são responsáveis pela complementação da captação da grande maioria dos sistemas públicos de 

abastecimento de água, assim como respondem pela demanda de água em indústrias e na área rural. 

Estima-se que no máximo 10% do total de poços existentes são cadastrados e possuem dados 

hidrogeológicos confiáveis.  

O Estado de Mato Grosso do Sul, instalado em 1979, buscou um planejamento para o sistema 

público de abastecimento de água priorizando os recursos hídricos subterrâneos. Assim, a grande 

maioria das sedes de seus 78 municípios é suprida por meio da captação de águas subterrâneas, 

provenientes de diferentes aquíferos, inclusive a capital do Estado, Campo Grande, cujo sistema de 

abastecimento de água foi projetado a partir do manancial superficial e tem hoje esse sistema 

suprido majoritariamente pelo manancial subterrâneo. Apenas quatro municípios inseridos na Bacia 

Hidrográfica do Rio Miranda – Anastácio, Aquidauana, Guia Lopes da Laguna e Jardim, não têm as 

suas sedes abastecidas exclusivamente a partir da captação de água subterrânea.  

Mesmo considerando que o Estado não tenha a sua agricultura embasada na irrigação e, nos 

projetos existentes empregando esta prática o suprimento de água é predominantemente a partir dos 

mananciais superficiais, existe uma tendência mundial nas últimas décadas, principalmente nos 

países com clima árido e semiárido, de buscarem cada vez mais água subterrânea para suprir suas 
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necessidades na agricultura. Hirata et al. (2009), citam o exemplo da Espanha, onde o incremento 

no uso da água subterrânea para irrigação deu-se de uma maneira independente, por iniciativa 

própria dos agricultores, sem um planejamento adequado e sem um controle governamental, 

ocasionando o que o têm sido denominado de “revolução silenciosa”, com implicações danosas às 

águas subterrâneas.  

 Como a legislação brasileira mais recente que trata dos recursos hídricos de uma maneira 

geral é baseada na Lei 9433/97, as águas subterrâneas não são priorizadas. Neste sentido é sempre 

oportuno chamar a atenção para a importância deste manancial, tendo em vista as inúmeras 

vantagens que ele oferece em relação ao manancial superficial, que podem ser resumidas em se ter 

uma água de melhor qualidade a um custo mais baixo, em um menor prazo. Ao mesmo tempo, o 

avanço tecnológico permite que, cada vez mais, tanto equipamentos para obras de captação como 

equipamentos para bombeamento de água sejam disponibilizados no mercado nacional a preços 

competitivos, possibilitando a explotação de maiores volumes de água subterrânea. Em sociedades 

onde não existe a regulamentação eficiente e atuante e onde o modelo econômico visa lucro 

imediato, em detrimento ao conservacionismo e/ou à sustentabilidade, este desequilíbrio é iminente. 

 A região estudada possui pouco mais de 8 % da sua superfície ocupada com agricultura 

(Pereira et al., 2004) e atualmente não há uma grande preocupação com a possível contaminação 

dos mananciais subterrâneos a partir da geração e aplicação no solo de vinhoto, uma vez que existe 

apenas uma usina sucroalcoleira (Quebra Coco, no município de Sidrolândia) em toda a zona rural 

da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda. Todavia não se pode afirmar o mesmo com relação às zonas 

urbanas localizadas em seu domínio, pois a infra-estrutura em saneamento com respeito à coleta e 

tratamento do esgoto doméstico ainda é deficitária. Apenas a cidade de Bonito possui 100% dos 

imóveis com coleta e tratamento do esgoto, enquanto nas demais cidades predomina a destinação 

individual no solo dos efluentes gerados, nem sempre feita adequadamente. Em geral há deficiência 

quanto à disposição correta dos resíduos sólidos. Levando-se em conta que Bacia Hidrográfica do 

Rio Miranda teve o primeiro Comitê de Bacia implantado em Mato Grosso do Sul, este trabalho 

objetiva enfatizar a potencialidade das águas subterrâneas nesta unidade de gestão de recursos 

hídricos, pois, além da sua importância estratégica, o avanço descontrolado na explotação do 

manancial, ainda não comprometido no Estado e na própria Bacia (SEMAC, 2010), poderá levar à 

degradação da sua qualidade, bem como o rebaixamento dos níveis d’água de seus aquíferos, 

ocasionando conflitos no uso deste recurso natural.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

A Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (BHRM) é tributária da margem esquerda do Rio 

Paraguai, possui uma superfície de 44.740 km² e está totalmente inserida na parte ocidental do 

Estado de Mato Grosso do Sul (Figura 1), abrangendo áreas de 23 municípios, dentre os quais 15 

têm seus núcleos urbanos na Bacia, incluindo a parte oeste da capital do Estado, Campo Grande 

(SEMAC, 2010).  

 

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (Modificado de SEPLAN, 1992). 

2.1 Clima 

O clima do Estado de Mato Grosso do Sul está inserido na área correspondente ao Clima 

Tropical Brasil Central de acordo com o Mapa de Climas do Brasil (IBGE, 2002). Entre a Serra da 

Bodoquena e a Serra de Maracajú, onde se localiza a BHRM, o clima é quente e úmido (com média 

> 18 °C), com 1 a 2 meses secos, com pequena variação de temperatura e a evapotranspiração anual 

é superior a 1.440mm. Na Planície do Pantanal, o clima é subúmido seco, com pequeno ou nenhum 

excedente de água no verão e deficiência hídrica no restante do ano (Pereira et al., 2004).  

2.2 Cobertura vegetal e uso do solo 

A BHRM apresenta fisionomias como Savana Densa (Cerradão) e Savana (Cerrado) que 

eram características da região próxima às nascentes do Rio Miranda na Serra de Maracaju, e áreas 

de Tensão Ecológica (contato Savana-Floresta Estacional), que recobriam as depressões de Miranda 

e Aquidauana-Bela Vista. Nota-se também a presença de Savana-Gramíneo-Lenhosa (Campo 
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Limpo) na Planície Pantaneira, substituída em grande parte por pastagens (gramíneas exóticas). O 

uso do solo na Bacia está diretamente ligado às culturas desenvolvidas na região, com 

predominância de pastagens e em menor escala a soja, o arroz e a cana-de-açúcar. A área plantada 

na bacia (inclusive silvicultura e pasto) é de 3.591.835 ha, representando 8,23% do total da região 

(Pereira et al., 2004). 

2.3 Geomorfologia 

Mato Grosso do Sul apresenta quatro fisionomias de relevo características. Na parte oriental 

do Estado destaca-se o relevo alçado: planaltos, patamares e chapadões localizados na Bacia 

Sedimentar do Paraná. De seu limite ocidental estende-se à região do Pantanal e a depressão do 

Alto Paraguai vasta superfície rebaixada recoberta por sedimentos quaternários. Em meio a essas 

regiões estão os relevos elevados da Bodoquena e Morrarias do Urucum-Amolar. Com um relevo 

de muitos contrastes, a BHRM tem seu rio principal inserido nas áreas de menores altitudes no 

sudoeste do Estado, região que compreende as depressões de Bonito, Miranda, Aquidauana-Bela 

Vista, Apa, os piemontes da Serra de Maracajú, as elevações residuais e as planícies coluviais Pré-

Pantanal (CPRM, 2006). 

3. GEOLOGIA 

Em termos regionais no Estado de Mato Grosso do Sul encontram-se três unidades 

geotectônicas distintas: Plataforma Amazônica, Cinturão Metamórfico Paraguai-Araguaia e Bacia 

Sedimentar do Paraná. A Bacia Hidrográfica Rio Miranda assenta-se sobre estruturas pré-

cambrianas do Cinturão Metamórfico Paraguai-Araguaia, recoberto na parte oriental pelos 

sedimentos e rochas ígneas basálticas pertencentes à Bacia Sedimentar do Paraná (CPRM, 2006) A 

análise do mapa geológico do Estado (CPRM, 2006), permite identificar na BHRM as seguintes 

unidades aflorantes: a) sedimentos quaternários da Formação Pantanal; b) rochas mesozóicas e 

paleozóicas da Bacia Sedimentar do Paraná distribuídas em Grupo Caiuá, Formação Serra Geral (na 

porção leste da Bacia ao longo da Serra de Maracajú), Formação Botucatu, Formações Aquidauana, 

Ponta Grossa e Furnas, na faixa que compreende os municípios de Rio Negro, Aquidauana, 

Anastácio, Jardim e Bela Vista; c) calcários metamórficos pré-cambrianos do Grupo Corumbá e 

metassedimentos pré-cambrianos, principalmente no município de Miranda e na Serra da 

Bodoquena. Com relação às principais estruturas existentes, destaca-se que o limite norte da BHRM 

é determinado pelo Alinhamento de Guapiara. O Alinhamento do Rio Alonzo controla, grosso 

modo, o sentido regional de escoamento da Bacia, inclusive parte da descarga das águas 

subterrâneas da Formação Botucatu, também controlada pela Sutura Crustal de Coxim (Figura 2). 
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Figura 2 – Arcabouço estrutural do Estado de Mato Grosso do Sul. 1 - Alinhamento do Rio Tietê;   
2 - Alinhamento de Guapiara - Presidente Prudente; 3 - Alinhamento São Gerônimo - Curiúva;       
4 - Alinhamento do Rio Alonzo; 5 - Alinhamento do Paranapanema; 6 - Alinhamento do Rio 
Piquiri; 7 - Sutura Crustal (Fulfaro e Perinotto, 1994). 

A Bacia Sedimentar do Pantanal é uma depressão, ainda em processo de entulhamento de 

sedimentos cenozóicos fluviais e lacustrinos, com altitudes entre 80 e 190 m, circundada por 

planaltos da Bacia do Paraná (leste) e da Bacia do Gran Chaco (sudoeste). A espessura estimada 

máxima de sedimentos é de 412 m (CPRM, 2006). 

4. HIDROGEOLOGIA 

4.1 Evolução do conhecimento hidrogeológico  

A primeira referência hidrogeológica regional, nesta unidade hidrográfica remonta à década 

de 60 do século passado. Trata-se do inventário de dados hidrológicos e climatológicos 

apresentados no “Estudo para Planificação e Desenvolvimento da Bacia do Rio da Prata” (OEA, 

1969). É citado que, embora exista uma interrelação entre as águas superficiais e as subterrâneas, o 

nível de informação disponível não permitia uma análise, mesmo que sucinta, sobre as condições de 

ocorrência destas últimas. Na década de 70 o Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

(DNOS, 1974), publica o Relatório Técnico “Estudos Hidrológicos da Bacia do Alto Paraguai”, 

com mapa na escala 1:2.000.000 sobre “Vegetação e Observações de Água Subterrânea”, elaborado 

a partir de medições em poços tubulares no período de 1969 a 1971, com informações sobre a 
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hidroquímica limitando-se a individualização entre “água doce” e “água salobra”, sem resultados de 

análises químicas. 

Na década seguinte, já com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, a Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM elabora para o Ministério das Minas e Energia-MME o 

Mapa Hidrogeológico do Brasil, escala 1:5.000.000 (CPRM, 1983). De acordo com este mapa, as 

principais unidades aquíferas na BHRM são: a) província hidrogeológica do Paraná, composta por 

aquíferos com qualidade química das águas geralmente boa e produtividade elevada a média 

(capacidade específica entre 1 e 4 m³/h.m) e b) província hidrogeológica do Centro Oeste, 

representada pela subprovíncia do Alto Paraguai, com qualidade química das águas geralmente boa, 

porem com produtividade média a fraca (capacidade específica entre 0,13 e 1 m³/h.m). 

Lastoria (1995) apresenta a Caracterização Hidrogeológica Preliminar do Estado de Mato 

Grosso do Sul, definindo sete províncias hidrogeológicas, a saber: a) Cenozóica (Pantanal); b) 

Grupo Bauru; c) Basáltica; d) Triássica (Formações Botucatu/Pirambóia); e) Carbonífera-

Devoniano Superior (Formações Aquidauana /Ponta Grossa); f) Formação Furnas; g) Pré-

Cambriana, todas presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda. Fulfaro e Lastoria (1995) 

chamam a atenção para o controle exercido pela compartimentação estrutural na hidrogeologia do 

Estado, destacando a existência de descontinuidade entre aquíferos nos blocos limitados por 

grandes estruturas (alinhamentos), com comportamentos hidráulicos diferenciados. 

Em continuidade aos projetos de mapeamento do Ministério das Minas e Energia, foi editado 

o Mapa Hidrogeológico da América do Sul, escala 1:5.000.000, com texto explicativo (CPRM, 

1996). Face à pequena resolução da escala adotada neste mapa, são descritas três províncias 

hidrogeológicas na bacia hidrográfica em questão: Pantanal; Paraná e Centro Oeste Brasileiro.  

No “Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal) – PCBAP” (BRASIL, 1997), 

é apresentado um capítulo sobre águas subterrâneas, com base em levantamentos de campo e 

informações construtivas de cerca de 700 poços, distribuídos em Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul. No citado relatório é mostrada a potencialidade das águas subterrâneas, com distribuição dos 

aquíferos em três províncias hidrogeológicas, presentes na BHRM: 1) Província Pré-Ordoviciana, 

2) Província Devoniana-Cretácea e 3) Província Quaternária. Esta não parece ser a divisão mais 

adequada, uma vez que estão agrupados, na segunda província, aquíferos com características muito 

diferentes como o Ponta Grossa e Aquidauana (potencialidade muito baixa e baixa) e o Botucatu 

(potencialidade muito alta). Com relação à última Província, são apresentados alguns dados físico-

químicos para o Aquífero Pantanal, na área da BHRM, como valores de pH >7 e sólidos totais 

dissolvidos com mais de 300 mg/L. É mencionado também que no Pantanal o problema das águas 

subterrâneas não é a quantidade, mas sim, a qualidade, citando o ferro como um elemento com 
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grande presença neste aquífero, tornando a água com sabor e odor desagradáveis, embora não 

determinando a sua potabilidade. Foram determinados em campo valores de condutividade 

hidráulica (K). Em aquíferos na área da BHRM o Relatório do PCBAP apresenta os seguintes 

valores de condutividade hidráulica: Aquífero Pantanal (Estrada Parque) K = 3,74 m/d; Aquífero 

Serra Geral (Rochedinho) K = 2,84 m/d; Aquífero Botucatu aflorante (Jardim) K = 12,25 m/d; 

Aquífero Pré-cambriano calcário (Bonito) K = 1,37 m/d; Aquífero Pré-cambriano cristalino 

(Miranda) K = 0,59 m/d. 

O trabalho “Estudos Hidrogeológicos de Mato Grosso do Sul” (TAHAL - SANESUL, 1998), 

cujo relatório final foi embasado em dados cadastrais de aproximadamente 550 poços tubulares 

pertencentes à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. –SANESUL, distribuídos em 

13 aquíferos individuais, levou em consideração também a existência de poços captando mais de 

um aquífero. Nem todos estes 13 aquíferos estão presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda e, 

por outro lado, alguns destes aquíferos não foram detalhados no estudo, pois possuíam apenas um 

poço cadastrado, como é o caso dos Aquíferos Pantanal, Aluviões Atuais e Ponta Grossa. O 

Relatório (op cit) enfocou os Aquíferos Bauru (pouco representativo na BHRM), Serra Geral e 

Botucatu/Pirambóia, sobre os quais localiza-se a maior densidade demográfica do Estado e onde se 

encontra o maior número de poços cadastrados da SANESUL. De acordo com o Mapa de Aquíferos 

da TAHAL-SANESUL (1998), os aquíferos porosos livres predominam na BHRM são: Pantanal, 

Bauru, afloramento do Botucatu/Pirambóia (Guarani), Aquidauana e Furnas. Ressalta-se que, 

embora o Aquífero Furnas ocorra também na forma confinada, não é explotado nesta condição na 

região, tendo em vista a profundidade que ele se localiza, inviabilizando economicamente esta 

alternativa. Ocorre também o Aquífero Guarani confinado e o poço tubular no “Projeto Pacu”, 

município de Terenos, é um dos raros exemplos de poços jorrantes na BHRM, onde a grande 

predominância dos poços perfurados nos diferentes aquíferos requer equipamento de bombeamento. 

O Relatório “Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda” (Pereira et al., 2004), 

apresenta um item sobre águas subterrâneas. No entanto o texto não trás contribuição significativa 

sobre este tema, limitando-se à citação de aspectos abrangentes de legislação e informações muito 

generalizadas sobre o Sistema Aquífero Guarani. 

Dois outros trabalhos abrangendo toda a área da BHRM estão publicados: “Estado da Arte da 

Hidrogeologia da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda” (Sant’Anna, 2009) e “Plano Estadual de 

Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul” -PERH-MS (SEMAC, 2010) que, devido à relevância e 

a atualização dos dados neles contidos, serão abordados em itens distintos dentro deste trabalho. 
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Por fim e, não menos importante, é fundamental ressaltar a existência de outros estudos e 

relatórios com enfoque hidrogeológico, porem abrangendo parcialmente ou localmente áreas da 

BHRM. Nesta linha de produção técnico-científica merece destaque: 

▪ três teses de doutorado: Pinto (1998); Lastoria (2002); Gastmans (2007) e duas dissertações: 

Souza (2007) e Enetério (2009); 

▪ o Relatório “Avaliação Hidrogeológica Preliminar em Aquidauana” (DAEE, 1980). Embora 

este Relatório aponte para a viabilidade do abastecimento público de água para a cidade de 

Aquidauana por meio da captação do manancial subterrâneo, os poços tubulares posteriormente 

perfurados não alcançaram os dados de vazão previstos e hoje o sistema é predominantemente 

suprido por captação superficial no rio homônimo; 

▪ Rebouças e Lastoria (1989) discutem a interação das águas subterrâneas no Pantanal, com a 

apresentação de dados geológicos, hidráulicos e hidroquímicos deste aquífero; 

▪ Dias et al. (2005) avaliam a potabilidade das águas subterrâneas com base na Portaria 518 

(BRASIL, 2004) em 41 municípios sulmatogrossenses, dos quais 12 estão inseridos na BHRM.  

▪ o “Projeto Sistema Aquífero Guarani” com a publicação de dois documentos que fazem 

referências à borda ocidental deste Aquífero localizada na BHRM (OEA, 2009a) e (OEA, 2009b). 

Uma das principais mudanças confirmadas neste Projeto refere-se ao modelo do fluxo subterrâneo. 

Anteriormente admitia-se que toda faixa de afloramento era área de recarga do Aquífero, enquanto 

sabe-se hoje que parte da infiltração neste flanco oeste da Bacia Sedimentar do Paraná retorna 

rapidamente à superfície na forma de nascentes dos principais rios formadores da BHRM (Rio 

Miranda e Rio Aquidauana). Com efeito, o nível de base de alguns rios que drenam para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Miranda, é mantido pela descarga do Aquífero Guarani, cujo fluxo a partir da 

região onde se localiza a cidade de Terenos é no sentido oeste. A boa qualidade da água superficial, 

nos aspectos de cor e turbidez, é muito evidente em córregos e rios que têm suas nascentes no 

Aquífero Guarani, com aproveitamento para fins de recreação, como o Balneário Cachoeirão, no 

município de Terenos. 

4.2 Domínios hidrogeológicos 

Os domínios hidrogeológicos na BHRM (Figura 3), são cinco Sistemas Aquíferos porosos, o 

Cenozóico (SAC), o Bauru (SAB), o Guarani (SAG), o Aquidauana-Ponta Grossa (SAAP) e o 

Furnas (SAF); dois aquíferos fraturados, o Serra Geral (SASG) e o Pré-cambriano (SAP) e um 

aquífero cárstico, o Pré-cambriano Calcários (SAPCC) (SEMAC, 2010). Tais domínios foram 
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definidos pelas áreas de afloramentos, com base no mapa geológico da CPRM (2006), na escala 

1:1.000.000. 

 

Figura 3 – Hidrogeologia da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (Modificado de SEMAC, 2010) 

O SAB, o SASG, o SAG, o SAAP e o SAF pertencem a Bacia Sedimentar do Paraná e 

ocorrem em 57% da porção oriental da região estudada; o SAP e o SAPCC são compostos por 

rochas de idade proterozóica e o SAC, por sedimentos cenozóicos. A Figura 4 apresenta um perfil 

geológico esquemático, com direção W-E, contendo a distribuição dos sistemas aquíferos. Em 

afloramento (Tabela 1), o SASG possui a maior área e o SAF a menor (SEMAC, 2010).  

A distribuição por sistema aquífero dos 546 poços levantados (Sant’Anna, 2009), é mostrada 

na Figura 5. Destacam-se o SAG, o SAP e o SAPCC, com respectivamente 27,1, 16,1 e 12,8%.  

Os sedimentos quaternários da Bacia Sedimentar do Pantanal afloram em 18% da BHRM, 

principalmente na sua porção centro-oeste, acompanhando boa parte do curso do Rio Miranda até 

sua foz e próximo a Aquidauana. Tais sedimentos compõem o Sistema Aquífero Cenozóico, um 

aquífero poroso e livre. Com relação a este aquífero livre, que na BHRM tem a sua superfície 

sujeita a alagamentos devido ao pulso anual de inundações, típico da planície pantaneira, os poços 

construídos devem ter a sua boca elevada a uma altura acima da cota de cheia, chegando a 2 metros, 

como é o caso do poço tubular da Base de Estudos do Pantanal da UFMS, na região do Passo do 

Lontra, margem direita do Rio Miranda.  

O Sistema Aquífero Furnas, formado pelas rochas da Formação Furnas, é um aquífero livre 

nas áreas aflorantes e confinado pelas rochas sotopostas a esse Sistema, do SAAP, SAG, SASG e 

SAB.  

 



 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

11 

Tabela 1. Áreas dos Sistemas Aquíferos na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (SEMAC, 2010). 

 

 

Figura 4– Seção hidrogeológica esquemática (W-E), com os Sistemas Aquíferos encontrados na 

Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (Modificado de BRASIL, 1982). 

  

 

Figura 5– Distribuição dos 546 poços levantados na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda. 
 

O Sistema Aquífero Aquidauana-Ponta Grossa, é composto por arenitos finos a muito finos, 

siltitos e folhelhos, da Formação Ponta Grossa e por conglomerado seguido por arenitos vermelhos, 
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de granulação média, com intercalações de diamictitos e arenitos finos, vermelhos a róseos, 

laminados; siltitos, folhelhos da Formação Aquidauana (CPRM, 2006).  

As rochas que compõem o SAG na BHRM, as Formações Pirambóia e Botucatu, afloram 

entre as cidades de Bela Vista e Antonio João, a sudeste, e Corguinho, Rochedo e Bandeirantes, a 

nordeste. Entre os dois extremos, abrangem os municípios de Jardim, Guia Lopes da Laguna, 

Nioaque, Terenos e Dois Irmãos do Buriti. Caracterizam-se por arenitos finos, bem selecionados, 

depositados por sedimentação eólica com associações de fácies de dunas e interdunas, cortadas por 

fácies de canais fluviais temporários (Formação Pirambóia) e por arenitos finos a médios, 

avermelhados, com grãos arredondados e alta esfericidade, e estratificações cruzadas de grande 

porte, decorrentes da deposição de dunas (Formação Botucatu). Nestas porções, o aquífero é livre e 

nas extremidades leste da bacia, encontra-se confinado pelas rochas do SASG (SEPLAN, 1990; 

CPRM, 2006).  

O SASG é um aquífero fraturado, formado por rochas ígneas basálticas, que afloram em toda 

a extremidade leste da BHRM. É composto, principalmente, por basalto, preto a cinza escuro, de 

granulação fina, maciço ou com textura amigdaloidal. Sua maior capacidade de armazenamento é 

definida por um padrão de juntas e fraturas horizontais (Lastoria, 2002). Tais rochas sustentam a 

Serra de Maracajú e são responsáveis pelo solo argiloso propício à agricultura. 

O SAB é um aquífero livre em toda a sua extensão no Estado; formado por rochas cretáceas 

dos Grupos Caiuá e Bauru, principalmente as Formações Marília e Santo Anastácio. São compostas 

por arenitos imaturos, grossos a finos, freqüentemente conglomeráticos, avermelhados, com 

intercalações de lamito marrom (Formação Marília) e por arenitos muito finos, marrom 

avermelhados, com intercalações de argilito (Formação Santo Anastácio). Este aquífero é de 

pequena expressão na BHRM, representado pelo Grupo Caiuá, ocorrendo em 0,6% da área, na 

extremidade nordeste (CPRM, 2006). 

As rochas pré-cambrianas apresentam grande diversidade, ocorrendo rochas ígneas de 

composição granítica e rochas metamórficas do Grupo Corumbá e Cuiabá. As rochas siliclásticas e 

metassedimentares fraturadas compõem o SAP e as rochas carbonáticas, o SAPCC. O SAP possui 

porosidade por fraturas e o SAPCC, porosidade por dissolução. Dentre elas destacam-se as rochas 

do Grupo Corumbá, que sustentam a Serra da Bodoquena, metassedimentos de origem marinha, 

incluindo os calcários onde se formaram as grutas do município de Bonito e Bodoquena. 

4.3 Características dos poços tubulares 

Os parâmetros apresentados são referentes àqueles observados pelo levantamento efetuados 

por Sant´Anna (2009), a partir da identificação de 546 poços perfurados na Bacia Hidrográfica do 
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Rio Miranda. A distribuição dos poços, por município, é apresentada na Figura 6. Observa-se que 

19% dos poços localizam-se no município de Miranda, seguido por Terenos (15%) e Bonito (12%), 

Dois Irmãos do Buriti (10%) e Aquidauana (9,5%). As profundidades médias dos poços perfurados 

na BHRM são apresentadas na Figura 7. 

 

Figura 6 – Número de poços identificados na BHRM (546), distribuídos por municípios. 

 

Figura 7 – Profundidades médias dos poços analisados na BHRM, por sistema aquífero. 

 

Os aquíferos SAF (Furnas) e SAAP (Aquidauana-Ponta Grossa) são os que apresentam as 

maiores profundidades médias de poços na bacia, com 145 e 142 m, respectivamente, e os aquíferos 

SAPCC (Pré-cambriano Calcários) e o SAC (Cenozóico), são os que apresentam as menores 

profundidades, com 85 e 50 m, respectivamente. 

Em relação ao nível estático dos poços, os maiores valores são apresentados pelo SAG e 

SASG, com 32 m, e os menores pelo SAF, com 5 m e o SAC, com 9 m de profundidade. Os 
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maiores níveis dinâmicos são de poços perfurados no SAP e no SAB, com respectivamente, 69 e 62 

m. O SAAP possui na bacia níveis dinâmicos similares aos do SAB, com 61 m (Figura 8). 

 

Figura 8 – Valores médios de nível estático e nível dinâmico dos poços estudados na BHRM, nos 

diferentes sistemas aquíferos. 

 

Na porção sudoeste da BHRM, as maiores potencialidades hídricas subterrâneas 

correspondem às zonas de lineamentos em calcários, com vazões dos poços tubulares superiores a 

50 m³/h. Em áreas com metassedimentos e quartzitos, as vazões são inferiores a 5m³/h (Pereira et 

al., 2004). 

De acordo com Sant´Anna (2009), as maiores vazões médias ocorrem no SAF, com 22,6 

m3/h, seguido pelo SAG, com 17 m3/h e pelo SASG, com 13,8 m3/h. As menores vazões são de 

poços do SAP e SAPCC com respectivamente, 6,6 e 6,7 m3/h (Figura 9). 

 

Figura 9 – Vazões médias dos poços analisados na BHRM em cada sistema aquífero. 

 

A capacidade específica média, relação entre a vazão de um poço e o rebaixamento do nível 

d’água em metros, dos poços na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda indica o SAG como o aquífero 

de maior produção de água, com 2,35 m³/h.m, seguido pelo SASG e pelo SAC, com 
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respectivamente, 1,67 e 1,62 m³/h.m. Os sistemas aquíferos de menor produção são o SAP e SAB, 

ambos com 0,31 m³/h.m (Figura 10). De maneira geral, o potencial aquífero da BHRM é muito 

variado, dependendo do sistema aquífero, no caso dos aquíferos porosos, e da presença e tipo de 

fratura, nos demais aquíferos. 

 

Figura 10 – Capacidade específica média dos sistemas aquíferos estudados na BHRM. 

 

5. DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul-PERH-MS (SEMAC, 2010) 

indica as reservas renováveis e explotáveis para os sistemas aquíferos (Tabela 3), calculadas a partir 

das respectivas áreas de afloramento (Tabela 1) e das taxas de infiltração por Sistema Aquífero 

(Tabela 2). O PERH-MS adotou para a BHRM um valor médio de precipitação de 1.259 mm/ano. 

Tabela 2 Porcentagem de infiltração por Sistema Aquífero da BHRM. 

 

Tabela 3 – Reservas renovável e explotável (m3/ano) dos sistemas aquíferos da BHRM 

 

Segundo estes cálculos, as maiores reservas renováveis encontram-se nos sistemas aquíferos 

SAC e SASG, com respectivamente, 32 e 23% das reservas subterrâneas de toda a bacia, com 

1.446.626.984 e 1.053.664.078 m3/ano, 45,9 e 33,4 m3/s, respectivamente. Considerando-se a 
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reserva explotável como 20% da reserva renovável, consequentemente estes dois sistemas aquíferos 

possuem as maiores reservas explotáveis, com respectivamente, 289.325.397 m3/ano (9,2 m3/s) e 

210.732.816 m3/ano 9,2 e 6,7 m3/s respectivamente. Ressalta-se, porém, que esses dados de reservas 

devem ser avaliados conjuntamente com as características hidráulicas dos aquíferos, pois as maiores 

reservas não implicam em maiores vazões e capacidades específicas, assim como em menores 

custos de perfuração dos poços. 

A disponibilidade hídrica superficial é de 58,0 m3/s, considerando a vazão mínima de sete 

dias consecutivos e dez dias de retorno (Q7,10) e de 272,8 m3/s, adotando a vazão média (Q méd). As 

demandas dos usos consultivos da bacia são 2,44 m3/s para a dessedentação de animais, 0,31 m3/s 

para o abastecimento urbano, 0,86 m3/s para irrigação, 0,04 m3/s para a indústria e 0,07 m3/s para o 

abastecimento rural, totalizando 3,73 m3/s (SEMAC, 2010). Para a avaliação do balanço hídrico, 

foram considerados quatro critérios no Plano Estadual de Recursos Hídricos, os quais relacionam: a 

vazão média e a população (C1), a vazão de retirada (demanda) com a vazão média (Q méd) (C2), a 

vazão de retirada e a vazão de 95% de permanência (Q95%) (C3) e a vazão de retirada com a vazão 

mínima (Q7,10) (C4). O balanço hídrico da BHRM segundo os critérios C1 e C2 é excelente; 

segundo o critério C3, o balanço hídrico é confortável e em relação a C4, é preocupante. Esta 

classificação de balanço hídrico é adotada pela ANA (ANA, 2005), sendo sugeridas as seguintes 

ações para cada classe: 

Excelente – pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é necessária, a água é um bem livre; 

Confortável – pode haver necessidade de gerenciamento face à problemas locais de abastecimento; 

Preocupante – a atividade de gerenciamento é indispensável, necessitando investimentos médios; 

Crítica – exige intensa atividade de gerenciamento e grandes investimentos; 

Muito crítica - exige atividade de gerenciamento urgente e grandes investimentos. 

 

6. GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

 

A gestão de águas subterrâneas apresenta particularidades que a diferem do gerenciamento 

das águas superficiais. Contudo, o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos, 

superficiais e subterrâneos, deve ser efetuado de maneira integrada, considerando as suas 

características específicas. 

O planejamento e a gestão de aquíferos no Brasil é uma atribuição de órgãos estaduais 

(BRASIL, 1997; 2008). Embora a gestão das águas subterrâneas seja estadual, o controle do uso e 

ocupação do solo é municipal ou estadual. Porém, o sistema de gerenciamento apoiado 

exclusivamente na atuação de fiscalização e de polícia do órgão de controle tem sido pouco 
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eficiente para as águas subterrâneas (Hirata et al., 2009). Neste sentido, a participação da sociedade, 

como por exemplo, pelos Comitês de Bacias, pode auxiliar e melhorar o sistema de controle, uma 

vez que o usuário é o grande beneficiado desse recurso. 

O sistema de gerenciamento dos recursos hídricos do Estado foi estabelecido pelo Plano 

Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (SEMAC, 2010), cujas diretrizes para a 

gestão das águas subterrâneas são relacionadas a seguir: 

• Implantação de cadastro de usuários de água subterrânea no Estado; 

• Implantação do sistema de outorga de água subterrânea no Estado; 

• Desenvolvimento de estudos hidrogeológicos, contemplando a definição das propriedades 
hidráulicas, das áreas de recarga dos sistemas aquíferos e a influência desses no fluxo de base dos 
corpos d´água superficiais do Estado e a caracterização hidroquímica dos aquíferos; 

• Desenvolvimento de estudos de vulnerabilidade das águas subterrâneas do Estado; 

• Implantação de rede de monitoramento de água subterrânea no Estado; 

• Classificação e o enquadramento dos sistemas aquíferos; 

• Determinação das áreas de captura de fontes de água subterrânea e dos perímetros de 
proteção; 

• Estabelecimento de medidas de proteção das águas subterrâneas. 

Especificamente para a Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, o PERH-MS (SEMAC, 2010) 

apontou a necessidade de efetuar um estudo hidrogeológico detalhado na área urbana de Bonito 

para verificar a possibilidade de super-explotação, visando prevenir a ocorrência de acidentes em 

terrenos cársticos, como subsidência e colapso, uma vez que o SAPCC é o principal manancial de 

suprimento de água no município, além de estudos de sua vulnerabilidade, face à atividade turística 

daquele local. 

O sistema de gerenciamento dos recursos hídricos deve ser ainda implementado no Estado. 

Considera-se, no entanto, que a gestão das águas subterrâneas será eficaz somente se efetuado de 

maneira integrada e dinâmica entre os órgãos municipais e estaduais, pois o número de captações 

subterrâneas é maior do que as captações superficiais e de mais difícil verificação.  

Na BHRM existe uma parcela da água subterrânea do SAG que, devido à legislação mineral 

brasileira, é fiscalizada pelo Ministério das Minas e Energia, por meio do Departamento Nacional 

da Produção Mineral. Trata-se de três concessões para exploração de água mineral nos municípios 

de Corguinho, Jardim e Campo Grande. A primeira e a segunda são surgências naturais (fontes) e a 

terceira é uma fonte artificial (poço tubular). 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A Bacia Hidrográfica do Rio Miranda possui boa disponibilidade hídrica subterrânea, 

ocorrendo oito sistemas aquíferos. As reservas calculadas, segundo as áreas de afloramento dos 

sistemas aquíferos, são de 4.531.284.128 m3/ano, para a reserva renovável, e de 906.256.826 

m3/ano para a reserva explotável. Os sistemas aquíferos de maiores reservas renovável e explotável 

são, respectivamente, o Cenozóico (SAC) e o Serra Geral (SASG). Destaca-se, no entanto, que os 

aquíferos de maiores reservas não correspondem aos de maior explotação. 

Os dados de utilização dos aquíferos não são precisos, uma vez que o Estado não possui um 

cadastro de usuários de águas subterrâneas; levantamento de poços perfurados na BHRM junto a 

órgãos públicos e empresas privadas contabilizou a existência de 546 poços tubulares. Desse total, 

16,5% não se conhece o perfil e nem mesmo sua locação precisa com as coordenadas, não sendo 

possível, portanto, identificar qual o aquífero explotado. Dentre os poços identificados, o aquífero 

de maior expressão em área é o Sistema Aquífero Cenozóico (SAC), porém representa somente 

5,7% do total de poços cadastrados. O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é o mais explotado, 

correspondendo a 27,1% dos poços da bacia, sendo este o de maior capacidade específica (2,35 

m3/h.m).  

Em relação à qualidade das águas subterrâneas, não há dados suficientes para se fazer uma 

classificação regional e enquadramento dos recursos hídricos subterrâneos da BHRM, uma vez que 

não existe uma rede de monitoramento no Estado. Os estudos hidroquímicos são a base para o 

monitoramento de qualidade das águas subterrâneas e os estudos de vulnerabilidade são a 

ferramenta adequada para o planejamento e o gerenciamento eficaz desse recurso. É fundamental 

alertar para a aplicação de políticas públicas que permitam estabelecer um maior detalhamento da 

hidrogeologia, de modo a se garantir o uso sustentável deste ainda pouco conhecido manancial de 

água potável. 

O gerenciamento das águas subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda é de grande 

importância, uma vez que a bacia é grande usuária desse recurso e contém importantes atividades 

econômicas do Estado. Destaca-se a grande utilização de água subterrânea no turismo em 

municípios como Bonito e Bodoquena, cujas explotações acima de vazões sustentáveis podem ter 

como consequências a queda de qualidade e possíveis problemas geotécnicos. Ressalta-se, ainda, a 

presença de conflitos de uso já vivenciados na BHRM, em períodos de estiagem (SEMAC, 2010), 

que podem não ocorrer todos os anos, mas que tende a se intensificar com o aumento da demanda 

sem o gerenciamento adequado. 
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Destaca-se, mais uma vez, a importância do cadastro de poços e a implantação de outorga para o 

efetivo gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos. Embora a outorga seja uma atribuição única e 

exclusiva do Estado, os comitês de bacias podem ter importante papel no levantamento dos usuários de água 

subterrânea em suas áreas de atuação, podendo até mesmo ser os precursores e alimentadores de um banco 

de dados de usuários. Paralelamente, considera-se que é de extrema urgência a implantação das ações 

propostas no Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul para o gerenciamento das águas 

subterrâneas, não somente na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, mas em todo o Estado. 
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