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RESUMO 
 

O Município de Dourados, localizado na região Centro-Sul do Estado de Mato Grosso 

do Sul, área desta pesquisa, já é considerado um dos principais polos de 

desenvolvimento regional no Brasil que teve nas últimas décadas acentuada expansão 

econômica e, consequentemente, elevado crescimento da população urbana. Esse fator 

gerou considerável aumento da demanda de água e busca de fontes de recursos hídricos 

com alto potencial de reservas, qualidade e custo relativamente baixo de tratamento.  

Este trabalho obteve dados e informações de 43 poços tubulares profundos da Empresa 

de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul – SANESUL. Eles estão distribuídos 

e localizados dentro do limite urbano do município e até dezembro de 2016 existem 15 

deles ativos, sendo separados em função dos litotipos, estratigrafia dos aquíferos 

explotados e suas seções filtrantes. 

Na explotação de poços no Sistema Aquífero Serra Geral percebe-se a maior 

concentração de capacidades específicas com profundidades entre 100 e 150 m, com 

destaque para dois poços (DOU-020 e DOU-034) com valores de até 12,37 [(m³/h)/m]. 

Nos poços no Sistema Aquífero Guarani – SAG, o principal fator para explotação são 

vazões de até 350 m³/h observadas nos poços DOU-028 (440 m), DOU-029 (439,9 m), 

DOU-030 (439 m) e DOU-039 (412 m). 

Em nenhum dos poços das águas subterrâneas analisadas foi constatada valores 

superiores ao referendados nos padrões de potabilidade da Resolução CONAMA nº 

396/2008 referente às águas potáveis destinadas ao consumo humano. Porém os poços 

DOU-001 e DOU-004 devem ser observados de perto para o elemento químico Nitrato 

e os poços DOU-009, DOU020 e DOU-034 para o elemento Cromo Total por estarem 

próximos dos valores máximos permitidos da resolução vigente. 

Observou-se que os resultados desta pesquisa, acompanhado do arquivo de dados dos 

poços tubulares profundos, se corretamente atualizados e revisados, podem ser 

utilizados como base para modelagem de um sistema hidrogeológico e aplicado como 

ferramenta na gestão de recursos hídricos municipal em Dourados - MS. 

 

 

Palavras-chave: água subterrânea, Dourados, poços tubulares profundos. 
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ABSTRACT 
 

The city of Dourados, located in the Center-South region of the State of Mato Grosso do 

Sul, a research area, already considered one of the main poles of regional progress in 

Brazil, which in the last decades has been markedly economic and, consequently, a high 

progress of urban Population. This factor generated a considerable progress in water 

demand and the search for water resources with high potential for reserves, quality and 

low treatment price. 

This work obtained data and information from 43 artesian wells the Company of the 

Sanitation the State of Mato Grosso do Sul - SANESUL. They are distributed and 

located within the urban boundary of the city and up to December 2016 there are 15 of 

working, being separated according to the lithotypes, stratigraphy of the exploited 

aquifers and their filtering sections. 

In exploitation the artesian wells the Serra Geral aquifer system, the highest 

concentration of specific capacities with depths between 100 and 150 m is observed, 

with two artesian wells (DOU-020 and DOU-034) with values of up to 12.37 [(m³/h) / 

m]. 

In the artesian wells in the Guarani aquifer system - SAG, the main factor for 

exploitation are outflow of up to 350 m³/h observed in artesian wells DOU-028 (440 m), 

DOU-029 (439,9 m), DOU-030 (439 m) and DOU-039 (412 m). 

In none of the analyzed groundwater the artesian wells were higher values than those 

referenced in the potability standards of Resolution CONAMA  nº 396/2008 referring to 

potable water intended for human consumption. However, the artesian wells DOU-001 

and DOU-004 should be closely observed for the chemical element Nitrate and the 

wells DOU-009, DOU020 and DOU-034 for the Total Chromium element because they 

are close to the maximum permissible values of the current resolution. 

It was observed that the results of this research project, together with the data files of 

the artesian wells, if correctly updated and revised, can be used as a basis for modeling a 

hydrogeological system and applied as a tool in city water resources management in 

Dourados – MS. 

 

Key-words: groundwater, Dourados, artesian wells tubular 
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1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Os recursos hídricos subterrâneos representam um fator importante na melhoria 

das condições de vida da população, capazes de promover o desenvolvimento e atender 

todas as esferas sociais. Assim, em virtude da contaminação crescente dos mananciais 

superficiais e do alto custo para recuperação e tratamento destas águas, o homem tem se 

voltado, cada vez mais, para as águas subterrâneas, realizando construções de poços 

tubulares a fim de suprir suas necessidades de abastecimento. 

Em função do crescimento populacional e do desenvolvimento das cidades, 

observa-se um aumento da demanda hídrica. Assim, torna-se cada vez mais urgente a 

necessidade de escolha de mananciais para o abastecimento público de água, sendo a 

escolha do manancial uma decisão de grande importância e responsabilidade em um 

projeto de abastecimento. 

O processo de escolha de um manancial deve levar em conta diversos aspectos, 

tais como a qualidade físico-química, biológica, radiológica, quantidade de água 

disponível, acesso, disponibilidade de energia elétrica, morfologia do terreno e distância 

até o ponto de consumo. A importância da Sub-bacia do Rio Dourados localizada na 

Bacia do Rio Ivinhema, inserida regionalmente na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, 

deve ser levada em consideração para minimizar os impactos ambientais futuros na 

região. 

O município de Dourados, Mato Grosso do Sul, possui uma população de 

200.729 habitantes, estimando-se 215.486 habitantes para 2016 (IBGE, 2013), e já é 

considerada um dos principais polos de desenvolvimento regional no Brasil. Nos 

últimos 10 anos a cidade apresentou um alto crescimento em relação à média do estado, 

com aumento de 18,8% na sua população. 

O aumento da demanda pela água subterrânea está diretamente relacionado ao 

crescimento populacional, tornando Dourados a segunda cidade mais populosa do 

Estado de Mato Grosso do Sul, e caracteriza-se por um conjunto de problemas 

decorrentes da concentração urbana e do acelerado desenvolvimento universitário, 

econômico e industrial, se destacando como polo regional de serviços e agropecuária. 

Nesse contexto, existe a necessidade de uma gestão adequada dos sistemas aquíferos 

desde o projeto de captação das águas subterrâneas até a ativação de poços tubulares. 

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do Decreto Estadual nº 

13.990 de 02 de julho de 2014, por meio do Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul - IMASUL, tem implementado ações com vistas a garantir o 



2 
 

 
 

gerenciamento efetivo dos aquíferos do Estado, conforme preconiza a Lei nº 9.433 de 

08 de janeiro de 1997 do governo federal que, entre outras atribuições, institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Uma destas ações é a implantação da outorga de direito 

de uso de recursos hídricos subterrâneos que, em conjunto com a cobrança pelo uso, 

tem se mostrado um dos instrumentos mais eficientes para a gestão dos aquíferos. 

O Sistema Aquífero Guarani - SAG é um importante manancial e reserva 

estratégica de água potável para quatro países da América do Sul (Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Argentina) sendo desta maneira, um mega aquífero transfronteiriço. Ele se 

estende por 1.194.000 km², sendo 840.000 km² dentro do território brasileiro, 

abrangendo total ou parcialmente os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

Considerando o contexto de desenvolvimento econômico e crescimento 

demográfico dos centros urbanos, o SAG se transforma num importante manancial de 

fornecimento de água potável, que responde hoje por 25% do abastecimento da 

população do Mato Grosso do Sul (CHANG, 2001). 

Sendo assim, Dourados é um município em franco desenvolvimento que vem 

intensificando o uso de recursos hídricos subterrâneos para o atendimento de sua 

demanda, fazendo-se necessários estudos que auxiliem no gerenciamento econômico 

desses recursos e estabelecer uma gestão hídrica-financeira moderna. É imprescindível 

que os gestores municipais tenham consciência das potencialidades hídricas da região, 

assim como o aproveitamento direto dos aquíferos como elemento fundamental para o 

abastecimento de água de Dourados. 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de interesse da pesquisa compreende o perímetro urbano (40,68 km²) do 

município de Dourados (4.086,237 km²) localizado na região centro-sul do Estado e 

localiza-se na zona do planalto, próximo à Serra de Maracaju e à Bacia do Rio Paraná 

(IBGE, 2013). Situa-se a 224 km de Campo Grande, próximo à divisa com o estado do 

Paraná e à fronteira com o Paraguai (cerca de 120 km). O Município faz divisa, ao 

Norte, com Itaporã, Douradina, Maracaju e Rio Brilhante; ao Sul, com Ponta Porã, 

Laguna Carapã, Caarapó e Fátima do Sul; ao Leste, com Deodápolis; e a Oeste, com 

Ponta Porã (Figura 01). 
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Figura 1: Localização da área de Dourados, Mato Grosso do Sul. 
 

2. OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivo principal caracterizar a captação e o uso da água 

subterrânea, avaliando o potencial hidrogeológico em Dourados a partir da análise de 

produção dos poços tubulares e aspectos físico-químicos das águas em função do 

aquífero explotado com vistas ao auxílio à gestão destes recursos hídricos subterrâneos 

como fonte de água potável para o abastecimento público e tomadas de decisões. 

 

2.1 ESPECÍFICOS 

- Realizar a coleta e tratamento dos dados dos poços tubulares; 

- Identificar os poços com seções filtrantes nos Aquíferos SASG e SAG. 

- Caracterizar, através das análises físico-químicas, os aquíferos captados na 

área urbana de Dourados- MS. 

- Realizar análises comparativas de produtividade dos poços. 

- Propor ferramentas para a gestão dos recursos hídricos subterrâneo em 

Dourados - MS. 

 



4 
 

 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Com o intuito de atingir estes objetivos, algumas metas foram desenvolvidas 

neste estudo, sendo elas: 

 Realização do levantamento bibliográfico sobre a área de estudo, focando a 

socioeconômica, geologia, hidrogeologia e hidroquímica, além de outras 

informações pertinentes; 

 Levantamento dos poços existentes na região pela ANA (Agência Nacional de 

Águas), IMASUL (Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul) e 

SANESUL (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e elaboração de 

um arquivo de poços, servindo esses dados para uma melhor caracterização da 

área e contribuindo na elaboração da base preliminar do trabalho. Analisou-se os 

parâmetros hidrodinâmicos, tais como vazão, nível dinâmico, rebaixamento e 

capacidade específica – parâmetro que melhor expressa a eficiência do poço 

tubular profundo; 

 Obtenção dos dados recentes de análises físico-químicas de 14 poços tubulares 

na área urbana de Dourados, arquivo da SANESUL; 

 Confecção das bases temáticas com os dados adquiridos nas etapas de 

levantamento bibliográfico e arquivo de poços tubulares, originando 

informações sobre a distribuição dos poços. Para tanto, utilizou-se recursos 

computacionais, como os softwares AUTOCAD, EXCEL, GOOGLE EARTH e 

ARCGIS. 

 

4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Em Dourados o abastecimento de água é realizado por captações tanto em 

mananciais de água superficial (33%) como de águas subterrâneas (67%). 

Atualmente, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são 

executados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL que 

atende 68 municípios e 57 distritos do Estado de Mato Grosso do Sul. O nível de 

cobertura de fornecimento de água para a população em Dourados é 211.828 habitantes 

(SANESUL, 2016).  

O sistema de captação de água subterrânea possui 43 poços, sendo 15 ativos, 

23 desativados e 05 tamponados, concentrados na perímetro urbano de Dourados 

(Tabelas 1, 2 e 3). As captações ocorrem nos Aquíferos Serra Geral e Guarani, ou misto, 
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produzindo vazão média explotada de 1.500 m³/h e volume médio de 825.000 m³/mês 

em 2016.   

Os Poços foram tamponados por motivos de venda do terreno, poços sem 

recuperação estrutural, redução da capacidade de exploração ou para evitar 

contaminação do aquífero. 

Alguns Poços foram desativados por motivos estratégicos para servirem de 

“plano b” em caso necessidade de manutenções ou troca de bomba dos poços ativos. 

Para complementar o sistema de abastecimento, existe a Estação de Tratamento 

de Água – ETA Convencional (6 módulos) no Rio Dourados com vazão nominal 1.700 

m³/h e volume médio de 830.000 m³/mês em 2016. 

Tabela 1: Relação dos poços ativos destinados ao abastecimento humano em 

Dourados – MS, Fonte: SANESUL, 2016. 

N° POÇO LOCALIZAÇÃO 
PRODUÇÃO 

(m³/h) 
PROF. (m) 

DOU-001   Av. presidente Vargas, nº 180  40,11 105 

DOU-004   R Onofre Pereira de Matos, nº 1320 20,63 150 

DOU-007   Rua Constancio Luiz da Silva - Jd. Água boa 49,60 70 

DOU-009   R Abdias Frazão do Nascimento, 1225. 64,56 100 

DOU-010   Rua Lidia Pereira Carneiro, 95 66,34 150 

DOU-013   Rod Dourados Campo Grande, 100-km 01 66,81 120 

DOU-015   Rod Dourados x Campo Grande, s/n - km 1 40,00 150 

DOU-020   Rua Itamarati, n 1880 85,35 150 

DOU-021   Rod Dourados x Caarapó, s/n km 1 45,00 4161 

DOU-028   Rua Ponta Grossa - poção cr3   244,00 601 

DOU-029   Av. Presidente Vargas, 1385 - poção cr2 259,38 600 

DOU-030   
Rua João F. da rocha, entre corredor público e Rua Henrique 

Cirilo Corrêa – bairro Jardim Vitória 2 
62,07 647 

DOU-033   

Rua Alfredo Richard Klein, quadra 42, setor 13- esquina com 

rua Pedro Ortiz - Parque Alvorada   

260,00 632,25 

DOU-034   
Ent. R. Rsd e José Bald, s/n  77,11 101 

DOU-039   

BR 163 x c/ rodo anel perimetral norte. (Presídio Harry 

Amorim Costa)  

137,98 600 
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Tabela 2: Relação dos poços desativados, antes destinados ao abastecimento 

humano em Dourados – MS, Fonte: SANESUL, 2016. 

N° POÇO LOCALIZAÇÃO 
PRODUÇÃO 

(m³/h) 

PROF. 

(m) 

DOU002 Av. Marcelino Pires - Clube Ubiratam 86,09 59 

DOU003 Av. Presidente Vargas - Junto ao Córrego Laranja Doce 17,00 148 

DOU008 R Joaquim T. Alves, s/n - canteiro. 93,18 93 

DOU012 Rua das Pérolas S/N. 141,20 109 

DOU014 Rua W -18 - Jd.Água Boa - "Vila Rigoti" 120,00 135 

DOU017 Rua Cel. Ponce x Rua Mal. Rondon 28,29 128 

DOU018 Rua Presidente Vargas S/N. 80,00 793 

DOU019 Faculdade Socigran - PTC 100,00 728 

DOU022 Rua Ciro Mello 3745 23,30 90,4 

DOU023 Rodoviária Rua Joaquim T. Alves S/N. 46,50 125 

DOU024 R Mozart Calheiro,n 2480 79,00 120 

DOU026 Parque Indaiá 19,90 150 

DOU027 Matadouro 3,70 120 

DOU031 Loteamento Estrela Porã 2,30 200 

DOU032 Loteamento Ipê Roxo 8,60 200 

DOU035 Rua Mario Feitosa Rodrigues S/N 40,00 200 

DOU036 Rodovia Caarapó Km 09 290,00 650 

DOU037 Sitiocas Campo Belo III 321,22 652,02 

DOU041 Rua Alfredo Richard Klein Q.42, setor 13 x rua Pedro Ortiz  80,00 150 

DOU042 Loteamento Campina Verde 125,60 743 

DOU043 Loteamento Vival dos Ipês 87,40 150 

DOU044 Loteamento Vival do Castelo, frente Seara BR 163  37,10 270 

 

Tabela 3: Relação dos poços tamponados antes destinados ao abastecimento 

humano em Dourados – MS, Fonte: SANESUL, 2016. 

N° POÇO LOCALIZAÇÃO 
PRODUÇÃO 

(m³/h) 
PROF. (m) 

DOU-005 Rua Cyro Melo x R. Aquidauana 79,2 80,5 

DOU-006 Rua "F" Largo Parador 20 150 

DOU-011 Rua Gal. Osório S/N 39,01 120 

DOU-016 Cerâmica Santa Maria (Bolão) 76,15 120 

DOU-025 Final da Av. Marcelino Pires 60 150 
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5.  ÁREA DE ESTUDO 

Este item tem como objetivo contextualizar os principais aspectos da região de 

Dourados, socioeconomia, informações geológicas e hidrogeológicas dos Aquíferos 

Serra Geral e Guarani. Os dados apresentados são provenientes da revisão bibliográfica. 

De 1970 a 1980, a população da região de Dourados cresceu 34,5%, 

transformando-se na região mais densamente povoada do Estado (Tabela 4) sendo que, 

em 1977, foi qualificada como uma das cidades de porte médio do País, condição que 

proporcionou pleitear, a prefeitura da época, uma grande soma de recursos e a 

implementação do Projeto Federal CURA (Comunidade Urbana de Recuperação 

Acelerada), através do qual foram realizadas muitas das poucas obras significativas de 

saneamento ambiental existentes em Dourados (CALIXTO, 2000). 

Segundo os dados divulgados (ATLAS BRASIL, 2010), entre 2000 e 2010, em 

um horizonte de 10 anos, Dourados teve uma taxa de crescimento médio anual de 

1,74%, acima da média nacional de 1,17%, alcançando uma urbanização que se elevou 

de 90,89% para 92,33%. 

Tabela 4: População residente total no Município de Dourados (1940 – 2016). 

1940 1950  1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010 2016 

14.985 22.834 
 

84.955 106.55 135.984 153.191 164.949 181.869 196.035 215.486 

Fonte: IBGE, 2013 

A cidade é a maior do interior do Estado do Mato Grosso do Sul, e se localiza 

em um corredor estratégico do mercado consumidor nacional e internacional, 

especialmente nos países integrantes ao MERCOSUL. A localização, conexões viárias e 

as características ambientais se tornam atrativas para a consolidação de um polo 

industrial na cidade, em especial o setor da agroindústria, que vem ampliando espaço e 

destaque na economia local. 

 

5.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

O clima da região caracteriza-se como quente e úmido no verão e ameno e seco 

no inverno, com possibilidade de ocorrência de geadas. A precipitação média anual é de 

1.400 mm (Figura 2) e as temperaturas médias variam de 18º C a 25º C nos meses mais 

frios e mais quentes, respectivamente (PEIXOTO, 2002). 

As precipitações da UPG Ivinhema apresentam variação sazonal diferentes das 

outras UPGs do Paraná, com distribuição mais regular das chuvas ao longo dos meses 
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do ano, com os maiores valores ocorrendo em dezembro e janeiro, em torno de 150 mm 

e os menores valores ocorrendo nos meses de julho e agosto, em torno de 50 mm 

(MATO GROSSO DO SUL, 2010).  

 

Figura 2: Precipitação média mensal na área de drenagem da Bacia do Rio 

Dourados (Período de 1973 a 2010). 

 

5.2 BALANÇO HÍDRICO 

O balanço hídrico reflete o saldo entre as entradas (oferta) e saídas (demanda) 

de água na bacia hidrográfica, e seu regime é variável de acordo com esta inter-relação 

entre o comportamento do ciclo hidrológico e as demandas antrópicas sobre o uso da 

água. 

De acordo com a base nos dados da EMBRAPA (2007), o balanço hídrico 

climatológico através de estações pluviométrica nas cidades de Ivinhema e Dourados, 

mostra o excesso hídrico em quase todos os meses, com exceção de julho, onde 

Ivinhema apresenta deficiência hídrica. Em termos anuais, a evapotranspiração em 

ambas as estações são muito semelhantes, mas em termos de excesso hídrico anual a 

Estação de Ivinhema apresenta valores maiores quando comparados com Dourados. 

Segundo o estudo de Deméter Engenharia em 2014, o escoamento superficial 

da Bacia do Rio Dourados apresenta maiores valores no balanço hídrico nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro, chegando a 845 m³/s e os menores valores ocorrem nos 

meses de agosto e setembro, chegando a 4,5 m³/s. 

O Aquífero Serra Geral possui área de recarga de 281.943,60 km², sua reserva 

renovável de 43.927 x 10⁶  com reserva explotável de 8.786 x 10⁶  m³/ano. 
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5.3 PRECIPITAÇÃO 

Existem três estações pluviométricas na proximidade da região de Dourados. 

As características das estações foram extraídas do banco de dados da Agência Nacional 

de Águas – ANA, pelo HIDROWEB e estão indicadas na Tabela 5. 

Tabela 5: Estações Pluviométricas de Dourados – MS. 
Estação 

Código n° 
Município 

Latitude (S) 

(graus) 

Longitude 

(W) (graus) 
Resp. Período 

Pluviometria 

Anual (mm) 

02255004 Itaum 2205’10” 5521’11” ANA 1984-2015 1048,4 – 2075,4 

02254001 Dourados 2223’53” 5447’30” ANA 1972-2015 715,9 – 1838,1 

02254002 Dourados 2223’53” 5447’32” INMET 1975-98 941,5 – 1623,1 

FONTE: HIDROWEB – Banco de Dados Hidrometeorológicos (2016).  

Como ilustrado, a precipitação anual (em anos de registros completos) varia 

numa faixa bastante ampla, pelo menos no que se refere às Estações de Itaum e 

Dourados. Além disso, as duas Estações de Dourados são relativamente próximas, nas 

quais a precipitação é similar. De acordo com dados do Sistema de Informações 

Hidrológicas da ANA, a precipitação sobre a área é de 1.400 mm/ano.   

O PERH/MS determinou a oferta hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio 

Ivinhema através das unidades hidrogeológicas. Definiu-se a reserva renovável por 

sistema aquífero e posteriormente a reserva explotável, dentre os parâmetros utilizados 

foram a recarga renovável, coeficiente de infiltração e área de afloramento das unidades 

hidrogeológicas. Deste modo o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema adotou 

como reserva explotável, 20% da reserva renovável.  

 

5.4 HIDROGRAFIA 

No território de Mato Grosso do Sul configuram-se duas das 12 Regiões 

Hidrográficas do Brasil: a Região Hidrográfica do Rio Paraguai, constituída pela Bacia 

do rio Paraguai, a oeste, e a Região Hidrográfica do Rio Paraná, constituída pela Bacia 

do rio Paraná, a leste. 

Esta configuração delimita, claramente, o divisor de águas que se estende de 

nordeste a sudoeste do Estado. Em 2010 o Governo de Estado de Mato Grosso do Sul, 

através da coordenação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – 

IMASUL, criou o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (PERH-

MS, 2010) que definiu 15 Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs) que 
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correspondem, respectivamente, a cada uma das sub-bacias hidrográficas existentes no 

Estado (Figura 3).  

 

Figura 3: Unidades de Planejamento e Gerenciamento adotadas no Plano Estadual 

de Mato Grosso do Sul (2010) com realce de imagem de satélite SRTM. 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul é subdividido em dois grandes 

compartimentos geomorfológicos: a parte oriental, inserida dentro da Bacia do Paraná 
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constituída por planaltos, patamares e chapadões e a parte ocidental, formando uma 

grande superfície aplainada, recoberta por sedimentos quaternários conhecida como 

Pantanal Matogrossense, e a Depressão do Alto Paraguai. 

A Serra de Maracajú é um alto estrutural que representa o divisor de águas 

superficiais e subterrâneas entre a Bacia do Rio Paraná e a Bacia do Rio Paraguai, que 

por sua vez são divididas em sub-bacias conforme apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6: Bacias e Sub-Bacias Hidrográficas de Mato Grosso do Sul. 

BACIA SUB-BACIA ÁREA DE DRENAGEM (km²) 

Paraná 

Rio Iguatemi 9.259 

Rio Amambaí 10.215 

Rio Ivinhema 44.050 

Rio Pardo 33.135 

Rio Verde 22.770 

Rio Sucuriú 25.324 

Rio Quitéria 4.682 

Rio Santana 4.150 

Rio Aporé ou do Peixe 2.554 

Paraguai 

Rio Corrente 8.299 

Rio Taquari 60.436 

Rio Miranda 42.773 

Rio Negro 32.559 

Rio Nabileque 18.408 

Rio Apa 16.386 

Fonte: SANESUL/TAHAL, 1998. 

 
5.4.1 BACIA DO PARANÁ 

A área de estudo faz parte de uma unidade geotectônica preteritamente 

localizada na porção sudoeste do Gondwana, conhecida como Bacia do Paraná. 

Atualmente a bacia está localizada na porção central-leste da Plataforma Sul-Americana 

(Figura 04). Com 1.500.000 km² (MILANI et al., 2007), a bacia ocupa uma vasta região 

do Brasil, cerca de 1.000.000 km² (SCHNEIDER et al.,1974), abrangendo parcial ou 

totalmente os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estende-se, ainda, pelos territórios 

argentino, uruguaio e paraguaio. Possui forma alongada no sentido NE-SW e tem 

aproximadamente 1750 km de comprimento e 900 km de largura. É a maior bacia 

Paleozóica da América do Sul e registra um intervalo de tempo de 450 a 65 Ma de anos, 

(MILANI & RAMOS, 1998). Tem grandes espessuras, da ordem de alguns quilômetros, 

atingindo até 7000m no seu depocentro (MILANI et al., 2007). 
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Figura 4: Localização da Bacia do Paraná na América do Sul e no Brasil. 

 

5.4.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IVINHEMA 

A Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema está inserida na Região Hidrográfica do 

Paraná, em Mato Grosso do Sul, que ocupa 44.837,15 km² (PERH, 2010), envolvendo o 

território de 25 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, com diferentes 

percentuais de inserção de cada município (Figura 05). 

A Lei Estadual nº 2.406/2002, que institui a Política Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul e criou o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (MATO GROSSO DO SUL, 2002), e a Resolução 

CNRH nº 05 de 10 de abril de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(BRASIL, 2000), forneceram elementos indicativos para a formação dos Comitês de 

domínio Estadual. 

Nesta Bacia está constituído o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema, 

que é um órgão colegiado deliberativo, normativo e único no âmbito da respectiva bacia 

hidrográfica, articulado com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, nos 

termos que dispõe a Lei nº 2.406 de 29 de janeiro de 2002. 
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A área de atuação do CBH IVINHEMA abrange a UPG Ivinhema definida pelo 

Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso do Sul aprovado pela 

RESOLUÇÃO CERH/MS Nº 011 de 05 de novembro de 2009. 

 

Figura 5: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema (UPG Ivinhema) em 

relação às regiões hidrográficas do Estado de Mato Grosso do Sul (Fonte: PERH-

MS, 2010). 
 

O rio Ivinhema é formado pela junção dos rios Vacaria, com elevado fluxo de 

água, e o rio Brilhante, o principal constituinte, que tem como afluentes os rios 

Dourados e Santa Maria. O rio Ivinhema corre perpendicularmente ao rio Paraná até sua 

entrada na planície, onde apresenta uma inflexão de 90° e passa a correr paralelamente à 

calha fluvial, antes de desaguar no rio Paraná. 
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A UPG Ivinhema abrange 25 municípios sul mato-grossenses, sendo estes: 

Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Batayporã, Caarapó, Deodápolis, Douradina, 

Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Jatei, Juti, Laguna 

Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte 

do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia, Taquarussu e Vicentina (Figura 6) 

(OLIVEIRA et al., 2000). 

 

Figura 6: Área dos municípios e de cada município na Bacia Hidrográfica do 

Ivinhema e inserção do município na bacia (Fonte: OLIVEIRA et al., 2000). 
 

Destacam-se como principais contribuintes o rio Brilhante (602,98 km) que 

recebe águas do rio Dourados (396,33 km) no limite municipal de Deodápolis, Rio 

Brilhante e Dourados, e o rio Vacaria (294,99 km) cuja nascente situa-se no município 

de Sidrolândia. 

A drenagem do rio Ivinhema secciona rochas das regiões dos Planaltos da 

Borda Ocidental da Bacia do Paraná e dos Planaltos Arenítico-Basálticos Interiores. As 

nascentes dos rios Santa Maria e Dourados encontram-se no Planalto de Maracaju. As 

altitudes alcançam 600m, configurando-se um divisor de águas entre as duas grandes 

bacias do estado, a Bacia do Rio Paraná e a Bacia do Rio Paraguai. 

A análise da BHRI foi realizada através do fatiamento de sua extensão total em 

17 áreas estratégicas para planejamento, as quais foram denominadas sub-bacias. 

Destacando-se a Sub-Bacia do Rio Dourados neste trabalho. 
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5.4.3 SUB-BACIA RIO DOURADOS 

A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Dourados está situada na região centro-sul do 

Estado de Mato Grosso do Sul, sendo limitada pelas coordenadas geográficas 21°56’37” 

e 22°38’06”de latitude sul e os meridianos 53°59’57” e 55°57’26” de longitude oeste, 

ocupando 7.982,33 km² (Figura 07), representando uma faixa no sentido oeste-leste 

desde as imediações da serra de Maracaju até a foz do rio Dourados no rio Brilhante. 

Situa-se na Bacia do Rio Ivinhema que, por sua vez, se insere na Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraná (DE PAULA, 2011). 

 

Figura 7: Caracterização geral da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema e da Sub-

bacia do Rio Dourados (Fonte: Plano de Bacia do Rio Ivinhema, Deméter Eng., 

2014). 

 

O principal constituinte da Sub-bacia é o próprio rio Dourados, que nasce nas 

imediações da serra de Maracaju, na cidade de Antônio João, a uma altitude aproximada 

de 700m; percorre todo o planalto, até a cidade de Fátima do Sul, onde então toma a 

direção norte até a sua foz, percorrendo uma extensão de 374 km, até desembocar no rio 

Brilhante (MATO GROSSO DO SUL, 2000). 

O rio Dourados é de suma importância para o município homônimo, pois suas 

águas superficiais abastecem 75% da população urbana do município. Os principais 
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usos da água do Rio Dourados são para abastecimento público, irrigação, dessedentação 

de animais e industrial (DE PAULA, 2011). 

 

5.5 GEOMORFOLOGIA 

Situado no centro-sul do Estado, o planalto de Dourados caracteriza-se como 

uma superfície rampeada, formando um plano inclinado para o sudeste. No limite com o 

Planalto de Maracaju as altitudes situam-se em torno de 500m atingindo, no limite com 

os divisores das Sub-Bacias meridionais, a cota de 300m ao longo do rio Dourados, 

onde coalesce com a unidade limítrofe já referida. O relevo acha-se esculpido em 

derrames basálticos da Formação Serra Geral ocorrendo, localmente, manchas de 

arenitos da Formação Bauru.  

5.6 SOLOS 

Na UPG Ivinhema predominam os latossolos, sendo que o latossolo Roxo 

ocupa 46% da área, concentrada na Grande Dourados até a borda da Serra de Maracaju, 

seguido de latossolo Vermelho-escuro (38%), com maior ocorrência na porção leste da 

bacia, onde ambos encontram-se praticamente desprovidos de vegetação natural, 

utilizados com lavouras e pastagens (OLIVEIRA et al. 2000). 

Pela classificação atual, são todos latossolos (EMBRAPA, 2006). No 

município de Ivinhema predomina o latossolo Vermelho-amarelo, com baixa fertilidade 

natural, com textura argilosa ou média; junto a algumas drenagens, há nitossolos de 

textura arenosa-média e arenosa-argilosa, também planossolo Álico. No município de 

Taquarussu há a predominância de luvissolos arenosos a argilosos, além de 

hidromórficos como planossolos e neossolos geralmente distróficos, ácidos; ao longo 

dos rios ocorrem planossolos háplicos, e nas planícies de inundação do baixo Ivinhema 

e do Rio Paraná ocorrem os solos denominados de associação complexa (SEMAC, 

2010). 

 

5.7 VEGETAÇÃO 

A vegetação da UPG Ivinhema, de nordeste ao sudeste, está na transição 

Cerrado/Floresta Estacional Semidecidual, ou Mata Atlântica. Ao norte do Rio 

Ivinhema predomina o Cerrado e ao sul, a Floresta Estacional Semidecidual (SEMAC, 

2010). A separação fitogeográfica coincide com a geológica, representada pela 

Formação Santo Anastácio sob Cerrado e a Formação Caiuá na Floresta Estacional 

Semidecidual (SEMAC, 2010). 
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5.8 CONTEXTO GEOLÓGICO 

Dourados está incluso da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema, que está 

inserida em sua totalidade no contexto geológico da Bacia Sedimentar do Paraná. Esta, 

por sua vez, é uma bacia intracratônica situada no centro-leste da América do Sul, que 

inclui parte dos territórios do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, chegando a 

alcançar 1.500.000 km² (MILANI et al. 2007).  

No estado de Mato Grosso do Sul, especificamente na cidade de Dourados, 

área do estudo, assenta-se geologicamente sobre rochas extrusivas básicas (basalto) da 

Formação Serra Geral. Em sotoposição encontram-se sedimentos arenosos de 

granulometria fina oriundos da alteração do basalto. Na Figura 8 é possível observar a 

disposição das formações geológicas da região. 

 

Figura 8: Seção entre Campo Grande e Três Lagoas, mostrando o empilhamento 

estratigráfico da Bacia do Paraná (modificado de SANESUL/TAHAL, 1998). 
 

Formação Serra Geral (JKsg): Representando o termo final do Grupo São 

Bento, a Formação Serra Geral está assentada sobre os arenitos eólicos da Formação 

Botucatu. A relação de contato entre a Formação Botucatu e os basaltos da Serra Geral é 

considerada concordante e interdigitado por grande parte dos autores que se baseiam 

principalmente na contemporaneidade das duas formações (ASSINE et al., 2004), e 

claramente discordante para outros, quando leva-se em conta os critérios litológicos 

(SOARES, 1975). 

A Formação Serra Geral compreende um conjunto de derrames basálticos de 

composição toleítica de aspectos maciços, afaníticos ou finamente faneríticos, com 

cores predominantes cinza-escuro e preto, de idade Jurássica/Cretácea, entre os quais 

intercalam-se arenitos com as mesmas características dos pertencentes à Formação 
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Botucatu. Ela apresenta-se distribuída na porção leste do Estado do Mato Grosso do Sul, 

abrangendo 178.000 km², sendo 40.000 km² aflorantes e 138.000 km² subjacentes aos 

sedimentos do Grupo Bauru. 

Na região de Dourados observa-se um sistema estrutural constituído por dois 

sistemas de falhamentos de direção NW, praticamente paralelos entre si, que 

acompanham os cursos dos rios Dourados e Brilhante na Cidade de Dourados; a 

espessura dos basaltos da Formação Serra Geral chega a mais de 400m nos poços 

construídos pela Petrobras (DOU 021, DOU 991 e DOU 992) e poços para 

abastecimento público (DOU 018 e DOU 019) (TAHAL, 1988). 

Formação Pirambóia (TRp): Representa a base do Grupo São Bento e é 

constituída por arenitos rosados a avermelhados, de granulação média a fina, com grãos 

subangulares e semi arredondados, cimentação friável e intercalações silte argilosas, 

apresentando um ambiente de deposição flúvio-lacustre. Os arenitos normalmente 

contém uma fração argilosa maior na parte superior do que na parte inferior, onde 

localmente ocorrem arenitos grosseiros, fato inverso ao que ocorre na borda oriental da 

Bacia no Estado de São Paulo. A estratificação predominante é a plano-paralela, 

destacada pela alternância de laminas mais ou menos ricas em argila e silte, mostrando 

também estratificação cruzada do tipo tangencial (TAHAL, 1988). 

Em Dourados, a Formação Pirambóia tem seu contato inferior com a Formação 

Botucatu. A sua espessura pode variar de aproximadamente 100m, no início da zona 

aflorante, a cerca de 250m em sub-superfície, próximo a Calha do rio Paraná, entre os 

Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Formação Botucatu (Jb): A Formação Botucatu (Jurássico) é caracterizada 

pela ocorrência de arenitos rosados friáveis a duros, com estratificações cruzadas, 

granulometria média a fina, com grãos apresentando um bom arredondamento e boa 

esfericidade sedimentados em ambiente desértico. São descritos conglomerados no 

contato entre as Formações Botucatu e Pirambóia, e seixos de quartzo dispersos dentro 

do arenito. O ambiente deposicional da Formação Botucatu é definido como desértico 

eólico, com dunas e rios meandrantes que depositaram material de granulometria mais 

grosseira. A estratificação predominante é a cruzada. Sua espessura é muito variada, 

chegando a atingir cerca de 200m. Seu contato inferior ocorre com a Formação 

Pirambóia e o superior com os derrames basálticos da Formação Serra Geral. 

As Formações Botucatu/Pirambóia, do ponto de vista hidrogeológico, são 

bastante similares e exploradas conjuntamente, sendo conhecidas como Sistema 
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Botucatu/Pirambóia, ocorrendo na porção leste do Estado do Mato Grosso do Sul, 

associado a Bacia Sedimentar do Paraná, com 214.000 km
2
, sendo que 35.800 km

2
 são 

aflorantes e os 178.200 km
2
 restantes ocorrem subjacentes às Formações Serra Geral e 

Caiuá. 

Na região de Dourados nota-se um sistema estrutural constituído por dois 

sistemas de falhamentos de direção NW, praticamente paralelos entre si, que 

acompanham os cursos dos Rios Dourados e Brilhante. Aparentemente, a 

movimentação deste bloco em relação ao trend observado nas regiões circunvizinhas foi 

de um soerguimento na porção sul e rebaixamento na porção norte, seguido de um 

rebaixamento mais acentuado em direção leste. Esta interpretação explica o 

aparecimento de afloramentos da Formação Botucatu na cidade de Itaporã e a pequena 

espessura de basaltos na região de Laguna Carapã enquanto, mais ao sul, na cidade de 

Dourados, o topo da Formação Botucatu encontra-se a cerca de 400 m de profundidade 

entre as cotas 31 m e 50 m em relação ao nível do mar (TAHAL, 1998). 

5.9 HIDROGEOLOGIA 

Entende-se aquífero como “Corpo hidrogeológico com capacidade de 

acumular e transmitir água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da 

dissolução e carreamento de materiais rochosos” (CONAMA 396/2008). 

Segundo o Mapa Hidrogeologico de Mato Grosso do Sul (CPRM, 2005), 

existem dois grandes aquíferos na região de Dourados representados pelo Sistema 

Aquífero Guarani (SAG), arenítico, e o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), 

representado pelas unidades vulcânicas (Figura 9). 
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Figura 9: Coluna estratigráfica e hidrogeológica do intervalo de estudo localizada 

na Bacia do Paraná (modificada de SANESUL/TAHAL 1998).  

 

Basicamente encontram-se no município de Dourados dois tipos de aquíferos: 

- Fraturado: Neste tipo de aquífero as águas percolam e são armazenadas nos 

sistemas de fraturamento. Isto lhe impõe uma condição de explotação local, apesar das 

grandes áreas de afloramento. São representados pelas rochas do Embasamento 

Cristalino e os basaltos da Formação Serra Geral. Em alguns casos especiais, formações 

sedimentares compactas, falhadas, também produzem água através do sistema de 

fraturamento. Possuem um comportamento anisotrópico e heterogêneo; 

- Poroso: No aquífero poroso as águas ocorrem nos espaços entre os grãos das rochas 

sedimentares ou de sedimentos, estando seu fluxo intimamente relacionado ao tamanho 

das partículas, homogeneidade dos grãos e seu grau de cimentação. Este tipo de 

aquífero permite que suas características hidráulicas sejam tratadas matematicamente, 

através de parâmetros específicos (transmissividade e armazenamento). 

De acordo com a situação hidráulica os aquíferos podem ser classificados em livres, 

semi-confinados e confinados. 

Aquífero livre: tem seu nível de água dentro da formação aquífera e com escoamento 

gravitacional, com o coeficiente de armazenamento equivalente a porosidade efetiva 

(eficaz) (0.5% - 30%).  

Aquífero confinado: tem o nível de água representada por um ponto situado acima do 

topo da Formação, o coeficiente de armazenamento é menor que 10
-3

, e quanto mais 

confinado o aquífero menor será o coeficiente de armazenamento.  

Aquífero semi confinado: representa o estágio intermediário entre os aquíferos livres e 

confinados, com coeficiente de armazenamento entre 10
-2

 e 10
-4

. 

 

5.9.1 SISTEMA AQUÍFERO SERRA GERAL 

No estado de Mato Grosso do Sul, o SASG ocupa 178.000 km² na sua porção 

centro-leste, sendo 40.000 km² aflorante e o restante subjacente aos sedimentos do 

Grupo Bauru (TAHAL/SANESUL, 1998). Está assentado sobre os arenitos eólicos da 

Formação Botucatu (Kjb) e capeado pelos arenitos continentais flúvio-lacustres do 

Grupo Bauru (Kb), com contato superior discordante e erosivo, e contato inferior 

concordante e interdigitado, devido à contemporaneidade das duas formações 

(LASTORIA, 2002). 
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Verifica-se que a tectônica é o fator que influi mais fortemente na circulação da 

água em rochas cristalinas, pois gera caminhos de percolação e controla, de modo geral, 

suas principais características geométricas (abertura, direções, densidade e 

conectividade). Destas, a abertura é a característica que exerce o mais forte controle 

sobre a condutividade hidráulica de fraturas (FERNANDES, 2008). 

Segundo Lastória (2006), as profundidades dos poços tubulares de Dourados, 

nos basaltos da Formação Serra Geral (Kjsg) atestadas pela perfuração de poços 

tubulares e poços estratigráficos da Petrobrás, mostra espessura de  400m. 

Após inúmeras perfurações realizadas na área de afloramento da Formação Serra 

Geral, observa-se que, geralmente, o aumento da profundidade dos poços não 

corresponde a um aumento linear da vazão, não existindo, portanto relação entre 

profundidade dos poços e vazão (LASTÓRIA, 2010). 

Este fato tem implicação prática importante no projeto construtivo de um poço 

tubular que venha a ser construído no Sistema Aquífero Serra Geral. A profundidade 

final do poço deve ser controlada pela presença de estruturas horizontais nesta rocha 

(juntas, contatos, diáclases). 

 

5.9.2 SISTEMA AQUÍFERO GUARANI (SAG) 

O SAG é um grande reservatório de águas subterrâneas, que se estende por 

1.087.879,15 km² ocupando partes do território do Brasil, Uruguai, Argentina e 

Paraguai. Segundo a OEA (2009), no Brasil ocorre em uma área que compreende 

735.917,75 km², estendendo-se pelas regiões central e oeste de São Paulo (155.800 

km²), Triângulo Mineiro/MG (43.642 km²), região sul de Goiás (45.575 km²), sudeste 

de Mato Grosso (26.400 km²), Mato Grosso do Sul (213.200 km²), Paraná (131.300 

km²), Santa Catarina (49.200 km²) e Rio Grande do Sul (157.600 km²).  

O conjunto das Formações Botucatu e Pirambóia, constituintes do Sistema 

Aquífero Guarani, aflora em uma faixa contínua, com direção aproximada norte-sul, na 

região central do estado de Mato Grosso do Sul, adentrando no extremo sudeste de 

Mato Grosso e infletindo para leste no sul do estado de Goiás, ocupando 

aproximadamente 35.800 km². 

Em Dourados, o SAG possui espessuras confinantes de basalto, onde a água 

disponível provém dos efeitos mecânicos da compressão do corpo aquífero. Suas 

velocidades de circulação são extremamente baixas levando a taxas muito baixas de 

recarga (OEA 2009). O Aquífero Guarani é do tipo poroso, em termos gerais, e 
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aproximadamente 90% do SAG está confinado, ficando o restante ocupando áreas em 

faixas de afloramentos. 

As áreas de recarga direta do SAG localizam-se nas bordas da bacia em faixas 

alongadas de rochas sedimentares que afloram à superfície. A alimentação do aquífero 

se dá por dois mecanismos: a) Infiltração direta das águas de chuva nas áreas de recarga 

direta, e; b) infiltração vertical ao longo de descontinuidades nas áreas de confinamento, 

em um processo mais lento (ROCHA, 1996; GOMES, 2008). 

Na região de Dourados tem-se um sistema estrutural constituído por dois 

sistemas de falhamentos de direção NW, praticamente paralelos entre si, que 

acompanham os rios Dourados e Brilhante. Aparentemente, a movimentação deste 

bloco em relação ao trend observado nas regiões circunvizinhas foi de um soerguimento 

na porção sul e rebaixamento na porção norte, seguido de um rebaixamento mais 

acentuado em direção leste. Esta interpretação explica o aparecimento de afloramentos 

da Formação Botucatu na cidade de Itaporã e a pequena espessura de basaltos na região 

de Laguna Carapã, enquanto mais ao sul na Cidade de Dourados, o topo da Formação 

Botucatu encontra-se a cerca de 400 metros de profundidade entre as cotas 31 m e 50 m 

em relação ao nível do mar (TAHAL, 1998). 

 

6. AS OBRAS DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DE 

DOURADOS 

Para a cidade de Dourados, a pesquisa demonstrou que atualmente existem 43 

poços tubulares profundos no arquivo de dados consultados da SANESUL, distribuídos 

dentro do limite urbano do município.  Até dezembro de 2016 existiam 15 poços 

tubulares profundos ativos que foram separados em função da descrição litológica, 

estratigrafia dos aquíferos explotados e suas seções filtrantes (Tabela 7). 

Tabela 7: Relação de todos os poços tubulares profundos dentro do perímetro 

urbano de Dourados – MS (Fonte: SANESUL/2016). 

AQUÍFERO NÚMERO DE POÇOS POÇOS ATIVOS 

Serra Geral 31 09 

Serra Geral/Botucatu/Pirambóia 03 02 

Guarani (Botucatu/Pirambóia) 09 04 

TOTAL 43 15 

A situação dos poços estarem ativos reflete-se nos critérios de controle da 

vazão, condições do revestimento, qualidade da água, obstrução das seções filtrantes e 
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produção de areia, informações dos poços obtidas pela proprietária. A manutenção dos 

poços é uma forma de gerenciamento para a proteção e aumento da vida útil dos 

mesmos, pois previnem danos e paralisações das obras. 

Os poços ativos são os que estão em boas condições de explotação e vazões 

satisfatórias. Os desativados podem ser aqueles com deficiência construtiva e/ou baixa 

vazão, aguardando ativação ou aguardando manutenção corretiva. Os poços 

tamponados são poços sem recuperação estrutural, redução da capacidade de exploração 

ou para evitar contaminação do aquífero (Figura 10). 

 

Figura 10: Distribuição dos poços na área urbana de Dourados - Mato Grosso do 

Sul, divididos por situação de utilização. 

Com as informações obtidas da SEHI/GEMA/Hidrogeologia da SANESUL, 

verificou-se que o primeiro poço tubular profundo em Dourados para a SANESUL, 

poço DOU-001, foi construído em 1967 e atualmente ele está em operação com vazão 

de 40 m³/h e profundidade de 105m no Aquífero Serra Geral (ASG). 

Foi criado um arquivo de dados históricos referentes ao período de 1967-2016. 

São 43 poços tubulares cadastrados, identificados e localizados de acordo com a 

sequência numérica DOU-001 a DOU-044, utilizada pelas Gerências Regionais da 

SANESUL (Figura 11).  

Esses dados foram importantes e referências para as conclusões deste trabalho, 

com informações construtivas dos poços, perfil geológico, perfil estratigráfico e dados 

de operação dos poços (Nível estático, nível dinâmico, vazão de explotação atual, 

capacidade específica, ano de construção, posição dos filtros, tipo de revestimento e 

profundidade dos poços) além das análises físico-químicas da água bruta de 14 poços 

ativos, organizados em planilha EXCEL.
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Figura 11: Localização geográfica dos poços tubulares na área urbana de Dourados - Mato Grosso do Sul, separados por situação de 

utilização. 
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Com base nos dados históricos, foi feito uma comparação da variação de vazão 

de exploração dos poços para avaliação histórica de consumo, recalculando-se a 

capacidade específica dos poços, redefinindo-se os aquíferos explotados, além de 

atualizar as coordenadas geográficas e as cotas topográficas das bocas dos poços. 

Primeiramente, foi verificado ao longo de quase 50 anos a variação anual da 

construção dos poços. A maior quantidade de poços (19) ocorreu na década de 80, na 

qual Dourados praticamente triplicou sua população, transformando-se na região mais 

densamente povoada do Estado. A segunda maior quantidade de poços foi de 2010 até 

2016 (14 poços tubulares) (Figura 12). 

 

Figura 12: Período de construção de poços tubulares na área urbana de Dourados 

- Mato Grosso do Sul, separados por décadas. 

 

6.1. PRODUTIVIDADE DOS POÇOS TUBULARES 

A produtividade de água nos aquíferos em Dourados fica condicionada à 

interceptação de formações geológicas e descontinuidades fraturadas, ao longo da 

perfuração. Na área de estuda os poços captam água dos Aquíferos Serra Geral, Guarani 

e Misto (Serra Geral/Guarani). 

 

6.1.1 PRODUTIVIDADE DOS POÇOS NO AQUÍFERO SERRA GERAL 

O Sistema Aquífero Serra Geral - SASG é basáltico fissurado sendo, portanto, 

bastante problemática a realização de cálculos de capacidade específica. Este tipo é 
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muito heterogêneo, com características, propriedades hidrológicas e comportamento 

hidrogeológico marcadas por intensas e abruptas mudanças estruturais. 

Nas informações dos poços analisados, verificou-se que alguns deles possuíam 

expectativas de ótimas vazões de explotação e, após a perfuração e teste de vazão, eles 

resultaram em “poços secos” com vazões de explotação antieconômicas, como os poços 

DOU-031 e DOU-032, que apresentaram vazões de 2,3 m³/h e 8,6 m³/h respectivamente 

e profundidades de 200 m. 

Em função da baixa tecnologia de perfuração anteriormente empregada e da 

demanda de água bruta ser relativamente baixa, de até 255 l/s em 1996 na cidade de 

Dourados para população de 139.901 habitantes, temos 09 poços que apresentam 

penetração parcial, principalmente onde o aquífero Serra Geral possui grande espessura, 

de até 400 metros, para chegar ao topo da Formação Botucatu.  

Com isso, de um total de 32 poços cadastrados e explotando o Serra Geral, 

atualmente apenas 09 poços estão em operação (Figura 13). Esse alto índice de poços 

desativados é consequência do insucesso na perfuração (“poço seco”) ou perdas de 

vazão resultante da exaustão do aquífero por superbombeamento.  

Relacionando a capacidade específica com a profundidade dos poços tubulares 

que captam água do Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), percebe-se a maior 

concentração de vazões expressivas nos poços com profundidades entre 100 e 150m 

(Figura 12). Observa-se que dois poços, DOU-020 e DOU-034, que se destacaram com 

melhores vazões até 12,37 m³/h/m enquadram-se nesse intervalo de profundidade e, 

além disso, os poços foram locados utilizando-se critérios hidrogeológicos.   

O poço DOU-020 possui vazão de 85,35 m³/h, capacidade específica de 12,37 

[(m³/h)/m] e profundidade de 150 m. É considerado um ótimo poço para explotação, 

demonstrando a variação das características hidráulicas do Aquífero Serra Geral, devido 

a característica de anisotropia do meio rochoso (Fraturas, fissuras, diacláses, etc.). 
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Figura 13: Localização e dados dos poços ativos explotando o Aquífero Serra Geral em Dourados - MS.   
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A partir dos dados históricos de explotação dos poços nesse tipo de aquífero, 

foi realizada a comparação das informações de Projeto de Perfuração, informações 

operacionais de 1990 e operacionais de 2016 (Tabela 8). Verifica-se que a vazão média 

atual de explotação é 57,08 m³/h, em 1990 a explotação foi de 48,60 m³/h para vazão 

máxima de teste de bombeamento de construção dos poços serem 102,34m³/h., 

respeitando o limite de explotação conforme recomendações técnicas através do 

gerenciamento do uso sustentável dos recursos hídricos subterrâneos. 

Conforme a Figura 14, a única exceção da diferença de vazão de explotação é o 

poço DOU-007, porém ele foi testado para vazão de 30,46 m³/h devido a bomba 

utilizada no teste possuir capacidade menor de produção do que a capacidade real do 

aquífero.  

 

Figura 14: Comparação dos poços do Aquífero Serra Geral em Dourados – MS, 

com informações históricas de vazão de explotação. 

Verifica-se que a capacidade específica do poço é 5,34 [(m³/h)/m] sendo, assim, 

o poço produz vazões superiores a 100 m³/h. Com base nessa capacidade específica e 

necessidade de aumento de produção, foi instalada uma bomba para retirar uma vazão 

de 49,6 m³/h. 
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Tabela 8: Dados hidrodinâmicos dos poços do Aquífero Serra Geral, com informações históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOU-001   105 8,00 22,00 30,00 14,00 2,143 8,00 22,00 40,11 14,00 2,865 9,20 19,19 61,00 9,99 6,106

DOU-004   150 6,00 27,00 28,00 21,00 1,333 6,00 27,00 20,63 21,00 0,982 6,53 64,27 33,00 57,74 0,572

DOU-007   70 11,10 18,00 46,00 6,90 6,667 11,10 18,00 49,60 6,90 7,188 5,60 11,30 30,46 5,70 5,344

DOU-009   100 24,30 27,10 51,20 2,80 18,286 24,30 27,10 64,56 2,80 23,057 18,80 26,85 125,71 8,05 15,616

DOU-010   150 16,20 17,50 63,00 1,30 48,462 16,20 17,50 66,34 1,30 51,031 30,20 32,84 151,20 2,64 57,273

DOU-013   120 5,10 19,00 72,00 13,90 5,180 5,10 19,00 66,81 13,90 4,806 14,58 49,59 93,17 35,01 2,661

DOU-015   150 13,00 19,00 35,00 6,00 5,833 13,00 19,00 40,00 6,00 6,667 16,90 48,45 111,50 31,55 3,534

DOU-020   150 3,00 9,90 70,00 6,90 10,145 3,00 9,90 85,35 6,90 12,370 14,80 29,10 120,00 14,30 8,392

MÉDIA 9,55 19,00 48,60 6,90 6,25 9,55 19,00 57,08 6,90 6,93 14,69 30,97 102,34 12,15 5,72

DADOS HIDRODINÂMICOS OPERACIONAL EM 1990 VAZÃO MÁXIMA PROJETO PERFURAÇÃO

POÇO
PROFUNDIDADE 

(m)
N.E. (m) N.D. (m) Q. (m³/h) S. (m)

Q/S. 

(m³/h/m)

Q/S. 

(m³/h/m)

OPERACIONAL EM 2016

N.E. (m) N.D. (m) Q. (m³/h) S. (m)
Q/S. 

(m³/h/m)
N.E. (m) N.D. (m) Q. (m³/h) S. (m)
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6.1.2 PRODUTIVIDADE DOS POÇOS NO AQUÍFERO GUARANI 

O Sistema Aquífero Guarani - SAG (Botucatu/Pirambóia) apresenta-se 

distribuído na subsuperfície com 100% dentro do limite urbano da cidade de Dourados, 

que faz parte a Bacia Sedimentar do Paraná. Ocorre na porção central do Estado, 

encontrando-se recoberto pela Formação Serra Geral e possui uma extensão da ordem 

de 178.200 km². 

Apesar da ocorrência dos Aquíferos Botucatu e Pirambóia e destes serem 

muito pouco explotados em Dourados, a maioria dos poços em atividade está sob-

responsabilidade da Empresa de Saneamento do Estado.  

De acordo com as informações operacionais da SANESUL/2016, em 

novembro existem 76.514 Economias Reais Água – Residências, para uma população 

de 242.549 habitantes considerando uma taxa de ocupação de 3,17 hab/econ., gerando 

uma Demanda Máxima Líquida de 592,85 l/s. Devido a crescente taxa de ocupação 

urbana nos últimos 10 anos, é justificável a perfuração até grandes profundidades em 

que se encontra o topo da Formação Botucatu, em busca de melhores vazões e que 

atendam a demanda atual e futura da população. 

O cadastramento mostrou a existência de 08 poços tubulares profundos no 

Sistema Aquífero Botucatu/Pirambóia, dos quais 04 deles encontram-se em operação e 

04 estão desativados. Do total de poços desativados, 03 estão aguardando a instalação 

do equipamento de bombeamento e 01 está desativado por problema operacional devido 

a produção de areia (Figura 15). 

Os fatores que levam a explotação dessa unidade são: estratigrafia favorável 

para atingir o aquífero, profundidade DOU-028 é 440 m, DOU-029 é 439,9 m, DOU-

030 é 439 m é DOU-039 é 412 m, com excelente qualidade da água, baixo custo 

operacional (relativo, quando comparado com outras áreas), entre outros. 

Hidraulicamente, o comportamento do aquífero mostra vazão média entre 

62,07 a 259,38 m³/h. Destaca-se o poço DOU-029 com vazão de explotação de 259,38 

m³/h. A capacidade específica média é de 4,65 [(m³/h)/m]. 
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Figura 15: Localização e dados dos poços ativos explotando o Aquífero Serra Geral em Dourados - MS.   
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6.1.3 PRODUTIVIDADE DOS POÇOS NOS AQUÍFEROS SERRA 

GERAL/BOTUCATU/PIRAMBÓIA 

Existem 03 poços nos aquíferos SASG/SAG e seus filtros estão distribuídos 

para captação de água dos Aquíferos Serra Geral e Guarani. São poços estratigráficos da 

PETROBRAS (DOU-021) com profundidade de 4.161m, que inicialmente foi 

programado para a prospecção de petróleo e forneceu subsídios para um melhor 

conhecimento do comportamento aquífero, e o poço da CPRM (DOU-018) com 

profundidade de 793m. Esses poços foram cedidos para operação pela SANESUL.  

Dos 03 poços, somente 02 estão ativos, DOU-021 e DOU-033, sendo este 

perfurado com profundidade de 632,25m pela SANESUL e opera com vazão de 260 

m³/h (Figura 16). O perfil geológico mostra o contato basalto/arenito aos 520 m e a 

seção filtrante está a partir dos 306m, distribuídos até as Formações 

Botucatu/Pirambóia.  
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Figura 16: Localização e dados dos poços ativos explotados nos Aquíferos Serra Geral/Guarani, em Dourados - MS.    
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6.2. ASPECTOS FÍSICO-QUIMICAS DAS ÁGUAS 

A qualidade da água subterrânea é tão importante quanto o aspecto 

quantitativo. A disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos para determinados 

tipos de uso depende fundamentalmente da qualidade físico-química, biológica e 

radiológica. 

A SANESUL realiza rotineiramente a coleta de amostras brutas de água 

subterrânea para a realização de análises físico-químicas e bacteriológica em laboratório 

interno, que possui certificado de acreditação segundo os requisitos da ABNT NBR 

ISO/IEC 17025:2005 cedido pelo Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

Inmetro, válido até 2020. 

Do cadastro de poços da SANESUL foram coletadas 14 planilhas de análises 

físico-químicas, realizadas em 2015 e 2016. As análises tem pôr finalidade examinar a 

composição físico-química dos parâmetros principais relativos a potabilidade de acordo 

com a Resolução nº 396, de 03 de abril de 2008 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA.  

Conforme a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde o Art. 40° diz que os 

responsáveis por soluções alternativas coletivas que utilizam manancial superficial e 

subterrâneo devem coletar amostras semestrais da água bruta, no ponto de captação, 

para análise de acordo com os parâmetros exigidos nas legislações específicas 

(Resolução CONAMA nº 396/2008, no caso da captação de água de manancial 

subterrâneo e a Resolução CONAMA n° 357/2005, no caso da captação de água de 

manancial superficial), com a finalidade de avaliação de risco à saúde humana. 

No laboratório central da SANESUL foram analisados os parâmetros 

constantes na Tabela 9 para as águas dos poços. A água bruta não passa por nenhum 

tratamento químico e é coleta na boca do poço tubular. 

  

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

Tabela 9: Elementos constantes nas análises físico-química e microbiológica do 

Laboratório Central da SANESUL para análise de água bruta de poço. 
 

Parâmetros   mg/L Unidade 
VMP – Conama 

nº 396/2008 
Alumínio Al mg/L 0,2 

Cloreto Cl‾ mg/L 250 

Cobre Cu mg/L 2,0 

Cromo Total Cr mg/L 0,05 

Dureza total CaCO3 mg/L - 

Ferro Fe mg/L 0,3 

Fluoreto F‾ mg/L 1,5 

Manganês Mn mg/L 0,1 

Nitrato N mg/L 10,0 

Nitrito N mg/L 1,0 

pH - pH - 

Sólidos Totais Dissolvidos  STD mg/L 1000,0 

Sulfato SO4 mg/L 250,0 

Turbidez - NTU - 

Zinco Zn mg/L 5,0 

Bacterológico Escherichia Coli - - 

 

Os elementos foram analisados de acordo com o Standard Methods for the 

examination of  Water and Wastewater “ – 22° Ed. 2012. 

 

 SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS 

A concentração em sais dissolvidos numa água é geralmente representada pelo 

conteúdo de sólidos totais dissolvidos (STD). Nas 14 análises a quantidade de 

STD/amostra foi inferior a 400 mg/L, com destaque para o poço DOU-015 com maior 

valor de 407,9 mg/L e o poço DOU-034 com menor valor de 128,8 mg/L.  Estando 

todas dentro do padrão de potabilidade segundo a Resolução nº396/2008 CONAMA 

que considera um máximo de 1000 mg/L. 

 pH 

O pH é a medida da concentração hidrogeniônica da água, mostrando que os 

valores são limitados a faixa de 6,3 a 8,0 com a maioria entre 6,0 e 7,0.  As águas do 

Aquífero Serra Geral, de composição basáltica, são levemente ácidas a neutras, variando 

de 6,3 a 7,7 e estão relacionadas as zonas de fraturamento com percolação rápida das 

águas das chuvas. Nos poços do Aquífero Guarani, as águas são básicas com pH igual a 

8. 

 O pH das águas dos poços tubulares profundos dos Aquíferos SASG/SAG 

ficou entre 7,9 e 8,0 sendo causados pela mistura das águas dos dois aquíferos, um 

levemente ácido e outro básico (Tabela 10). 
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Tabela 10: Resultados de pH nas análise físico-químicas de águas brutas de poços 

tubulares (Laboratório Central da SANESUL). 

POÇO pH AQUÍFERO 

DOU001 6,3 SG 

DOU004 6,3 SG 

DOU007 6,8 SG 

DOU009 6,7 SG 

DOU010 7,3 SG 

DOU013 7,1 SG 

DOU015 7,7 SG 

DOU020 7,5 SG 

DOU021 8 SG/SAG 

DOU028 8 SAG 

DOU029 - SAG 

DOU030 - SAG 

DOU033 7,9 SG/SAG 

DOU034 7,1 SG 

CONAMA 396/2008 - - 

 

 CLORETO 

Todas as análises das águas dos poços contém pouco cloreto, cujas 

concentrações estão entre 1 e 64 mg/L, com destaque para o poço DOU-010 com maior 

valor de 64 mg/L e o poço DOU-028 com menor valor de 1,0 mg/L. Estando dentro do 

padrão de potabilidade da Resolução 396/2008 CONAMA que é, no máximo, 250,0 

mg/L(Figura 17). 

 SULFATO 

Os resultados mostram que todas as águas coletadas praticamente não contém 

sulfato. As águas dos poços DOU-001, DOU-004, DOU-007, DOU-009, DOU-010, 

DOU-013, DOU-015, DOU-020, DOU-021, DOU028 e DOU-033 apresentam valores 

menores que 2,0 mg/L. Os poços DOU-029, DOU-030 e DOU-034 apresentam os 

menores valores abaixo de 1,0 mg/L A presença de sulfato nas águas do aquífero 

fraturado é, em geral, associada a mineralização secundária de fraturas, estando dentro 

do padrão de potabilidade da Resolução 396/2008 CONAMA (máximo de 250 mg/L) 

(Figura 18). 

 TURBIDEZ 

A turbidez indica o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a 

água, ocorrendo pela absorção e espalhamento da luz causada pelos sólidos em 

suspensão. 
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A turbidez apresentada mostra que todas as amostras indicam baixa incidência, 

com valores inferiores a 0,25 UNT, abaixo do preconizado pela Portaria nº 2.914/2011 

MS, na qual o valor de turbidez deve ser inferior a 5 UNT. 

 DUREZA TOTAL 

A Resolução 396/2008 CONAMA não estipula limites de CaCO3 para a dureza 

total. Nestas condições, a média do teor nas águas dos poços foi 45,2 mg/L. A dureza 

apresenta relação com a precipitação de carbonatos de cálcio e magnésio nas 

tubulações, além da água não formar espuma com o sabão. Por isso, independentemente 

da potabilidade, as águas são classificadas de acordo com o conteúdo de dureza total, ou 

seja, até 120 mg/l de CaCO3 para água doce, de 120 a 320 para água moderadamente 

dura e acima de 320 mg/L para águas duras. As amostras analisadas estão com teores 

abaixo do limite permitido.  

 FERRO 

O ferro em excesso é prejudicial a saúde e águas com teores acima de 0,3 mg/L 

são consideradas danosas para equipamentos e tubulação provocando corrosão agravada 

pelo desenvolvimento de bactérias ferruginosas oxidantes e implicar na precipitação nos 

filtros e/ou pré-filtros de poços, reduzindo as eficiências destes. Em todos os poços as 

águas subterrâneas possuem concentração de ferro abaixo de 0,18 mg/L (Figura 17). 

Com destaque para o poço DOU-009 com menor valor de 0,04 mg/L e o poço DOU-

033 com maior valor de 0,18 mg/L. O padrão de potabilidade da Resolução 396/2008 

CONAMA é, no máximo, de 0,30 mg/L. 

 NITRATO 

A presença de nitrato na água está, em geral, associada a atividades humanas 

como aplicação de fertilizantes nitrogenados nas práticas agriculturais e dejetos de 

esgotos urbanos "in natura". Concentrações acima de 45 mg/L de NO3 são prejudiciais 

à saúde, principalmente em crianças. Todas as águas contém teores abaixo de 10 mg/L 

de NO3 (Figura 18). Porém é preocupante os poços DOU-004 e DOU-001 que 

apresentaram os maiores teores em 9,3 mg/L e 8,5 mg/L.  

Contudo, as concentrações de nitrato na água subterrânea de Dourados 

atendem às normas vigentes no país com referência aos padrões de potabilidade da 

Resolução 396/2008 CONAMA é no máximo 10 mg/L. 

 CROMO TOTAL 

O excesso da presença do Cromo total, pode causar alguns problemas de 

saúde mas não há estudos científicos que comprovem qual o nível de cromo ingerido 
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pode vir causar a doença. Destacamos os poços DOU-009, DOU-020 e DOU-034 com 

valores próximo do limite máximo permito de 0,04 mg/L, e servir de alerta para um 

estudo detalhado.  

Contudo, as concentrações de cromo total na água subterrânea de Dourados 

atendem às normas vigentes no país com referência aos padrões de potabilidade da 

Resolução 396/2008 CONAMA é no máximo 0,05 mg/L. 

Os demais itens, como alumínio, cobre, fluoreto, manganês, nitrito e zinco, 

atendem o padrão de potabilidade da Resolução 396/2008 CONAMA conforme as 

tabelas 17 e 18. 

Em resumo, a qualidade das águas subterrâneas atende todos os padrões de 

potabilidade para abastecimento público. São águas de baixa concentração em sais (< 

400 mg/L), de circulação rápida para o Aquífero Serra Geral, com pH neutro, na 

maioria, a ácido nas áreas de afloramento, exceto no Aquífero Botucatu/Pirambóia 

confinado, com água fracamente básica. 

Segundo a Portaria nº 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde, a água para 

consumo humano deve estar em conformidade com o padrão microbiológico vigente na 

portaria, que em relação ao Esherichia coli, deve ser ausência em 100 ml. Nesse caso, 

todas as amostras coletadas dos poços tubulares mostraram como resultado a ausência 

desse tipo de bactéria. 
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Figura 17: Resultados físico-químicos para SDT, Clˉ, SO4, Cr, Fe e Ni das águas 

de poços tubulares na área urbana de Dourados/MS. 
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Figura 18: Resultados Físico-Químicas para Mn, Cu, Ni,F, Al e Zn das águas dos 

poços tubulares na área urbana de Dourados/MS. 
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7. ANÁLISES COMPARATIVAS DAS PRODUTIVIDADES DOS POÇOS 

Nessa análise, consideram-se poços ativos com critério de vazão na época do 

projeto e teste de vazão realizado, conforme capacidade da bomba submersa instalada. 

Os poços tubulares profundos em atividade na área urbana em Dourados não 

oferecem grande influência no fluxo das águas subterrâneas na área. Vale ressaltar que 

as vazões de explotação de teste dos 15 poços, considerando a capacidade da bomba 

submersa, é 1.857,61 m³/h. Foi constatado que o Sistema de Abastecimento de 

Dourados/MS usa somente 80,80% das vazões totais das bombas submersas testadas 

(Tabela 11). 

Em algumas situações ocorre a explotação superior da vazão do poço, em 

virtude de, na época do teste de vazão, a bomba de teste era inferior da capacidade de 

explotação atual do poço (Figura 19). 

 
Figura 19: Vazões dos poços tubulares operados pela Sanesul em 2016 – 

Dourados/MS. 
 

De um modo geral, o aproveitamento dos Sistemas Aquíferos Serra Geral 

(SASG) e Guarani Botucatu/Pirambóia (SAG) na cidade de Dourados pela SANESUL 

apresenta inúmeras vantagens e, entre elas, podem ser citadas a sua ocorrência regional, 

a possibilidade de obtenção de grandes vazões (+/- 350 m³/h), situação hidráulica de 

semi-confinamento e pequena espessura do capeamento, condições estas que viabilizam 

a execução de poços para atender a demanda de Dourados, sendo economicamente 

viável para abastecimento.   
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Tabela 11: Relação dos dados operacionais x projeto de explotação dos poços na área urbana de Dourados – MS.   

 

 
 
 
  

DOU-001   105 8,00 22,00 40,11 14,00 2,865 jun/16 9,20 19,19 61,00 9,99 6,106 1967

DOU-004   150 6,00 27,00 20,63 21,00 0,982 jun/16 6,53 64,27 33,00 57,74 0,572 1978

DOU-007   70 11,10 18,00 49,60 6,90 7,188 jun/16 5,60 11,30 30,46 5,70 5,344 1980

DOU-009   100 24,30 27,10 64,56 2,80 23,057 jun/16 18,80 26,85 125,71 8,05 15,616 1982

DOU-010   150 16,20 17,50 66,34 1,30 51,031 jun/16 30,20 32,84 151,20 2,64 57,273 1978

DOU-013   120 5,10 19,00 66,81 13,90 4,806 jun/16 14,58 49,59 93,17 35,01 2,661 1982

DOU-015   150 13,00 19,00 40,00 6,00 6,667 jun/16 16,90 48,45 111,50 31,55 3,534 1982

DOU-020   150 3,00 9,90 85,35 6,90 12,370 jun/16 14,80 29,10 120,00 14,30 8,392 1984

DOU-021   4161 64,00 73,00 45,00 9,00 5,000 jun/16 29,00 42,90 52,85 13,90 3,802 1961

DOU 028   601 215,00 280,00 244,00 65,00 3,754 jun/16 108,80 218,33 210,33 109,53 1,920 2003

DOU-029   600 184,20 204,00 259,38 19,80 13,100 jun/16 107,00 146,10 303,00 39,10 7,749 2003

DOU-030   647 119,00 210,00 62,07 91,00 0,682 jun/16 105,40 274,51 106,00 169,11 0,627 2012

DOU-033 632 167,50 195,00 260,00 27,50 9,455 jun/16 149,73 189,18 268,17 39,45 6,798 2014

DOU-034   101 13,70 50,40 77,11 36,70 2,101 jun/16 13,70 65,20 88,00 51,50 1,709 2013

DOU-039 600 67,00 181,00 120,00 114,00 1,053 jun/16 67,00 166,56 103,22 99,56 1,037 2014

MÉDIA 16,20 27,10 66,34 14,00 5,00 18,80 49,59 106,00 35,01 3,80

TOTAL 1500,96 1857,61

POÇO PROF. (m) N.E. (m) N.D. (m) Q. (m³/h) S. (m)

DADOS HIDRIDINÂMICOS

Q/S. 

(m³/h/m)

DATA 

OPERAÇÃO

OPERACIONAL PROJETO

Q/S. 

(m³/h/m)
N.E. (m) N.D. (m) Q. (m³/h) S. (m)

ANO 

PERURAÇÃO
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8. PROPOSIÇÕES TÉCNICAS PARA AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM 

DOURADOS – MS. 

Dourados é um município em contínuo crescimento e desenvolvimento que, a 

exemplo de outras cidades no Estado, vem intensificando o uso das águas subterrâneas 

para atender à demanda dos mais variados segmentos. O aproveitamento deste recurso 

hídrico para abastecimento público é uma alternativa que deverá ser sempre analisada, 

pois nas diversas formas de ocorrência pode oferecer soluções simples e de grande 

viabilidade técnica e econômica. 

A gestão das águas subterrâneas tem que ser focada no sentido de preservar as 

águas em quantidade e qualidade dos aquíferos livres, como o Serra Geral, que possuem 

uma recarga relativamente mais rápida e os aquíferos confinados, como o Guarani, que 

contém uma taxa de recarga muito lenta. 

Devemos tomar algumas providências para que os objetivos de gestão das 

águas subterrâneas sejam atingidos, tais como as seguintes proposições: 

i) A escolha do manancial para abastecimento deve ter como pré-requisito 

um estudo detalhado de natureza hidrogeológica, com abrangência local e regional, 

considerando-se a quantidade e qualidade da água demandada. 

ii) A locação de poços tubulares profundos deve ser precedida de um 

arquivo de dados de poços da região de Dourados, como o objetivo de identificar zonas 

de captações, produtividade em termos de vazão, aquífero explotado e entrada de água 

para elaboração de perfil construtivo/litológico mais real. 

iii) Ter o adequado conhecimento da Bacia Hidrográfica do rio Ivinhema e 

da Sub-bacia do Rio Dourados, incluindo os aspectos à geologia, relevo, vegetação, 

fauna e atividades humanas desenvolvidas. 

iv) Reenquadramento dos cursos de água da Bacia do Rio Dourados, de 

acordo com a legislação específica, pois são grande influentes na recarga dos aquíferos 

regionais. 

v) Fiscalizar a correta utilização de agrotóxicos e fertilizantes, de modo a 

evitar a contaminação dos aquíferos. 

vi) A construção dos poços tubulares para captação de água subterrânea deve 

seguir as especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, tais como a ABTN NBR 12.212/2006 – Projeto para captação de águas 

subterrâneas, cujo objetivo é fixar as condições exigíveis para a elaboração de projetos 

de poços tubulares; e a ABNT NBR 12.244/2006 – Construção de poço para captação 



44 
 

 
 

de água subterrânea, cujo objetivo é estabelecer os parâmetros a serem observados na 

construção de poços tubulares. Sempre deve ser acompanhada de Anotação de 

Responsabilidade Técnica ART (CREA) – do responsável técnico pelo projeto técnico, 

e pela perfuração, seja por Geólogo, Engenheiro Geólogo ou Engenheiro de Minas, de 

acordo com a Decisão Normativa CONFEA nº 059 de 09 de Maio de 1997. 
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo demonstrou o cenário passado e atual de explotação dos 

recursos hídricos subterrâneos em Dourados – MS, levando-se em consideração que sua 

explotação para abastecimento público foi iniciada com o poço tubular DOU-001, em 

1967. Nesse sentido, essas informações são fundamentais para a determinação de 

ferramentas para a gestão dos recursos subterrâneos. 

Foi possível acompanhar o crescimento e demanda da construção de poços ao 

longo das décadas, destacando-se o período de 1980 a 1990, com 19 poços para 

abastecimento público e, em segundo lugar, o período de 2010 a 2016, com expectativas 

de aumento. 

Com relação à produtividade dos poços cadastrados, observou-se melhor média 

de vazão para os poços DOU-037 (321,22 m³/h) e DOU-036 (290,0 m³/h) que captam o 

Aquífero Guarani, seguido do poço misto (Serra Geral/Guarani) DOU-033 (260,0 m³/h) 

e, em terceiro lugar, daqueles que captam água somente do Aquífero Serra Geral o poço 

DOU-012 (141,20 m³/h). Por outro lado, analisando-se a vazão, os maiores e menores 

valores ficaram para o Aquífero Serra Geral. Observa-se que isso ocorre em virtude da 

hidrogeologia local, características fissurais, falhas e diacláses da formação geológica. 

Em nenhum dos poços que tiveram suas águas subterrâneas analisadas foi 

constatado valores superiores ao permitidos pelo padrão de potabilidade da Resolução 

396/2008 CONAMA. Porém os poços DOU-001 e DOU-004 devem ser observados de 

perto para o elemento químico Nitrato e os poços DOU-009, DOU020 e DOU-034 para 

o elemento Cromo Total por estarem próximos dos valores máximos permitidos da 

resolução vigente. 

Nenhum poço possui presença de bactérias do grupo dos coliformes e todos os 

poços atendem a Resolução COMAMA nº 396/2008 e a Portaria nº 2914/2011 do 

Ministério da Saúde. 

 Fica clara a importância do controle de explotação do poço, respeitando o 

limite de explotação e particularidade de cada poço tubular profundo, conforme 

comparação entre a produtividade da época do projeto e teste de vazão, e o volume 

operacional atual. 

As proposições para o acompanhamento dos recursos hídricos subterrâneos 

alertam para a preocupação, ainda incipiente, para a explotação através de poços 

tubulares profundos, particularmente quando se trata do Sistema Aquífero Guarani 

SAG. Apesar da explotação subterrânea está correto, se deve preocupar com o 
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adensamento populacional crescente, grande indústrias, comércio e agronegócios que 

fazem aumentar rapidamente a demanda por água. Dessa forma, a explotação intensa 

local do aquífero pode apresentar em longo prazo um processo de superexplotação. 

O alto potencial das reservas, a qualidade das águas captadas e o custo 

relativamente baixo de seu tratamento demonstram uma condição de garante os recursos 

hídricos viáveis e adequados para o abastecimento da cidade. 

Recomenda-se que os resultados desta pesquisa, acompanhado do arquivo de 

dados dos 43 poços tubulares profundos, se corretamente atualizados e revisados, 

possam ser utilizados como base para modelagem de um sistema hidrogeológico, para 

monitoramente sistemático anual do nível estático, dinâmico, capacidade especifica e 

vazão de explotação dos poços que possam ser aplicados como ferramenta na gestão de 

recursos hídricos municipal em Dourados/MS. 
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11. ANEXOS 

 

- Tabela Completa dos Poços em Dourados – MS 

- Boletins de Análises de Água Bruta dos Poços em Dourados - MS 
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POÇO 
X 

(UTM) 

Y 

(UTM) 

NE 

(m) 

ND 

(m) 

Q 

(m³/h) 
S (m) 

Q/S 

(m³/h/m) 

PROF. 

(m) 

COTA 

(m) 
AQUÍFERO SITUAÇÃO 

ANO 

PERFURAÇÃO 

DOU001 725595 7539979 8,00 22,00 40,11 14,00 2,87 105,00 450,00 SASG Ativo 1967 

DOU002 729091 7540602 29,85 38,60 86,09 8,75 9,84 59,00 439,00 SASG Desativado 1976 

DOU003 725180 7542640 17,80 52,50 17,00 34,70 0,49 148,00 440,00 SASG Desativado 1982 

DOU004 725511 7540072 6,00 27,00 20,63 21,00 0,98 150,00 450,00 SASG Ativo 1978 

DOU005 726830 7540950 37,29 52,20 79,20 14,91 5,31 78,00 465,00 SASG Tamponado 1977 

DOU006 723050 7541891 6,00 13,00 20,00 7,00 2,86 150,00 438,00 SASG Tamponado 1977 

DOU007 726773 7538846 11,10 18,00 49,60 6,90 7,19 70,00 430,00 SASG Ativo 1980 

DOU008 726833 7540310 28,40 52,58 93,18 24,18 3,85 93,00 431,00 SASG Desativado 1981 

DOU009 724974 7537639 24,30 27,10 64,56 2,80 23,06 100,00 413,00 SASG Ativo 1982 

DOU010 724854 7536923 16,20 17,50 66,34 1,30 51,03 150,00 405,00 SASG Ativo 1978 

DOU011 725480 7536080 1,99 62,15 39,01 60,16 0,65 118,00 401,00 SASG Tamponado 1982 

DOU012 725430 7536620 4,87 15,68 141,20 10,81 13,06 109,00 404,00 SASG Desativado 1981 

DOU013 727102 7536906 5,10 19,00 66,81 13,90 4,81 120,00 395,00 SASG Ativo 1982 

DOU014 726636 7537727 30,00 31,60 120,00 1,60 75,00 135,00 387,00 SASG Desativado 1982 

DOU015 727197 7537150 13,00 19,00 40,00 6,00 6,67 150,00 400,00 SASG Ativo 1982 

DOU016 728775 7543322 4,62 62,18 76,15 57,56 1,32 150,00 396,00 SASG Tamponado 1982 

DOU017 728170 7540180 39,67 72,50 28,29 32,83 0,86 128,00 400,00 SASG Desativado 1981 

DOU018 725550 7542100 69,00 143,00 80,00 74,00 1,08 793,00 418,00 SASG/SAG Desativado 1982 

DOU019 724015 7542309 79,00 169,00 100,00 90,00 1,11 728,00 425,00 SAG Desativado 1982 

DOU020 727180 7539220 3,00 9,90 85,35 6,90 12,37 150,00 415,00 SASG Ativo 1984 

DOU021 725339 7535862 64,00 73,00 45,00 9,00 5,00 4161,00 395,00 SASG/SAG Ativo 1961 

DOU022 727440 7541020 52,50 81,00 23,30 28,50 0,82 90,40 460,00 SASG Desativado 1986 

DOU023 727350 7540500 21,08 63,45 46,50 42,37 1,10 125,00 465,00 SASG Desativado 1988 

DOU024 727540 7538540 21,19 32,20 79,00 11,01 7,18 120,00 430,00 SASG Desativado 1988 
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POÇO 
X 

(UTM) 

Y 

(UTM) 

NE 

(m) 

ND 

(m) 

Q 

(m³/h) 
S (m) 

Q/S 

(m³/h/m) 

PROF. 

(m) 

COTA 

(m) 
AQUÍFERO SITUAÇÃO 

ANO 

PERFURAÇÃO 

DOU025 731700 7540560 3,00 13,30 60,00 10,30 5,83 150,00 430,00 SASG Tamponado 1981 

DOU026 721573 7540349 5,34 57,62 19,90 52,28 0,38 150,00 460,00 SASG Desativado 1981 

DOU027 721240 7541494 3,08 73,00 3,70 69,92 0,05 120,00 451,00 SASG Desativado 1982 

DOU028 725358 7541219 215,00 280,00 244,00 65,00 3,75 601,00 454,00 SAG Ativo 2003 

DOU029 728921 7541861 184,20 204,00 259,38 19,80 13,10 600,00 446,00 SAG Ativo 2003 

DOU030 729432 7543481 119,00 210,00 62,07 91,00 0,68 647,00 401,00 SAG Ativo 2012 

DOU031 723164 7538992 2,40 165,00 2,30 162,60 0,01 200,00 402,00 SASG Desativado 2013 

DOU032 723516 7538417 3,50 124,00 8,60 120,50 0,07 200,00 413,00 SASG Desativado 2013 

DOU033 722089 7542029 167,50 195,00 260,00 27,50 9,45 632,25 462,00 SASG/SAG Ativo 2014 

DOU034 722360 7541731 13,70 50,40 77,11 36,70 2,10 101,00 456,00 SASG Ativo 2013 

DOU035 722694 7541353 38,80 62,06 30,00 23,26 1,29 200,00 454,00 SASG Desativado 2014 

DOU036 724314 7532906 106,42 186,80 290,00 80,38 3,61 650,00 424,00 SAG Desativado 2016 

DOU037 724093 7534181 98,44 150,65 321,22 52,21 6,15 652,02 424,00 SAG Desativado 2016 

DOU039 737614 7544209 67,00 199,00 137,98 132,00 1,05 600,00 370,00 SAG Ativo 2014 

DOU040 727146 7521422 10,00 16,00 3,50 6,00 0,58 50,00 330,00 SASG Desativado 2014 

DOU041 722099 7542023 15,00 80,00 80,00 65,00 1,23 123,00 463,00 SASG Desativado 2015 

DOU042 722598 7535920 111,86 292,55 125,60 180,69 0,70 743,00 437,00 SAG Desativado 2014 

DOU043 728819 7535984 18,10 41,70 87,40 23,60 3,70 150,00 401,00 SASG Desativado 2014 

DOU044 733915 7541632 28,00 32,84 37,19 4,84 7,68 270,00 423,00 SASG Desativado 2014 
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