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RESUMO 

Este trabalho mostra em seu conteúdo a potencialidade de recurso hídrico subterrâneo formado pelo Aquífero do 
Grupo Cuiabá, localizado nos municípios de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT. O sistema aquífero da região é livre, 
heterogêneo e anisotrópico. A matriz rochosa é praticamente impermeável, sendo as fraturas e fissuras os condutos de 
movimentação mais fácil para as águas subterrâneas. As regiões metropolitanas de Cuiabá e Várzea Grande-MT 
sofreram, e ainda sofrem, com o desordenado crescimento da população urbana e industrial. Esse crescimento é 
responsável tanto pelo fator econômico que multiplicam os usos das águas fazendo com que sua demanda aumente, 
quanto pela poluição e contaminação das águas subterrâneas através das descargas de resíduos municipais e 
industriais. O objetivo deste trabalho foi analisar o volume de água subterrânea, concedido através das modalidades de 
cadastro e outorga pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA-MT, entre os anos de 2012 a 2016, a fim de 
satisfazer as necessidades para diversos usos. O volume de água explotada nesse período, e ainda a crescente demanda 
de água subterrânea para atividades em geral, torna-se muito preocupante. Portanto, a preservação dos aquíferos se faz 
necessária, uma vez que há um aumento sistemático na exploração da água. Espera-se que haja um controle rígido do 
uso e exploração da água subterrânea, uma legislação eficaz e preventiva, tanto pelo poder público municipal, quanto 
estadual. 
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INTRODUÇÃO 
O uso das águas subterrâneas aumenta constantemente no Brasil, desempenhando um importante papel no 
desenvolvimento econômico e social, através de seus múltiplos usos para as atividades produtivas da nação. Apesar dos 
avanços significativos na legislação dos recursos hídricos, as águas subterrâneas constituem as maiores reservas, e 
praticamente não há dispositivos legais para estimular o aproveitamento racional dos aquíferos (OLIVEIRA, 2012). 
 
De acordo com Naime e Garcia (2004), as águas subterrâneas, por definição, são aquelas que estão armazenadas em 
rochas, e originalmente são geradas pelas fontes pluviométricas, mas frequentemente sofrem influência de outras 
águas. 
 
Ainda, conforme Oliveira (2012), a dificuldade para mensuração dos recursos hídricos subterrâneos conduz ao 
desconhecimento do real consumo de água subterrânea, associado à falta de conhecimento técnico do volume de água 
reservada, refletindo na suspeita de déficit na quantidade disponível desses recursos. 
 
A disponibilidade hídrica subterrânea do Aquífero grupo Cuiabá ocorre em ambiente de rochas fraturadas, levando a 
isso a descontinuidade da oferta de água subterrânea (FIGUEIREDO e SALOMÃO, 2009). 
 
Diante disso, este trabalho tem como objetivo mensurar o volume de água consumido referente à captação da água 
subterrânea para os múltiplos usos, através de suas finalidades nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande-MT, entre 
os anos de 2012 a 2016. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Área de estudos e fonte dos dados 
De acordo com o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 
estimada, em 2016, do município de Cuiabá - MT é de 585.367 habitantes, com densidade demográfica de 157,66 
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hab/Km². Em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, a população estimada, em 2016, é de 271.339 
habitantes e a densidade demográfica é de 240,98 hab/Km². 
 
A região da Província do Aquífero Grupo Cuiabá é a mais estudada principalmente na região de Cuiabá e Várzea 
Grande. É constituída por litologias deformadas, caracterizada por rochas de baixo grau metamórfico representado por 
metapelitos. Essas rochas formam dois sistemas aquíferos do tipo livre na região, um sistema poroso no manto de 
alteração e um sistema fraturado nas rochas em maior profundidade (FIGUEIREDO e SALOMÃO, 2009). 
 
Os dados utilizados neste trabalho foram baseados em informações fornecidas pelo Banco de Dados (BD) da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), compreendendo os anos de 2012 a 2016. A mensuração do 
volume de água nestes dois municípios foi dividida em outorga e cadastro. 
 
Desta forma, dependem de outorga para águas subterrâneas aqueles usuários que necessitam a captação de água acima 
de 10m³/dia. Independem de outorga os usuários que necessitam retirar até 10m³/dia, consideradas como captações 
insignificantes (cadastros) e pequenos núcleos populacionais rurais. A outorga em Mato Grosso é solicitada na 
Superintendência de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SURH/SEMA, quando se refere 
aos rios de domínio estadual e às águas subterrâneas. 
 
Quanto às finalidades de uso da água subterrânea em Cuiabá e Várzea Grande – MT, esta foi dividida em: doméstico, 
dessedentação animal, industrial, irrigação, saneamento, serviços, abastecimento, piscicultura e outros usos. 
 
Para encontrar o volume anual de utilização de água foi realizado o cálculo descrito abaixo (equação 1):  
 
VT/anual = L/dia x 7 (dias) x 4 (semanas) x 12 (meses)                                                                                              
(1) 
 
Em que: VT/anual = volume total de água utilizada por ano; L/dia = litros de água utilizada por dia. 
 
 
RESULTADOS 
A figura 1 representa o volume de água (em %) concedido na modalidade de cadastro para diversas finalidades entre 
os anos de 2012 a 2016, no município de Cuiabá-MT. Como pode-se observar, a finalidade para uso doméstico foi a 
que mais se destacou em todos os anos em relação às demais, obtendo um percentual médio de 84% ao longo dos cinco 
anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Volume de água (em %) concedida para diversas finalidades entre os anos de 2012 a 2016, no 
município de Cuiabá – MT, sob a modalidade de cadastro. Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
A figura 2 representa o volume de água (em %) concedido na modalidade de outorga para diversas finalidades entre os 
anos de 2012 a 2016 para o município de Cuiabá. A finalidade para uso doméstico foi a que mais se destacou em todos 
os anos em relação às demais, obtendo um percentual médio de 64% ao longo dos cinco anos, ficando em média 
81,5% de diferença em relação à segunda colocada (finalidade serviços), que obteve, em média, 14,5% do total de 
utilização de água ao longo dos cinco anos. 
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Figura 2: Volume de água concedido (em %) para as diversas finalidades entre os anos de 2012 a 2016, no 
município de Cuiabá – MT, sob a modalidade de outorga. Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
A figura 3, expressa os resultados comparativos entre os anos de 2012 a 2016 quanto à utilização de água para 
diversas finalidades no município de Várzea Grande – MT, sob a modalidade de cadastro. Os resultados mostram que 
a finalidade de uso doméstico foi a que mais utilizou água no período (2012 a 2016), correspondendo, em média de 
utilização de 70,4% ao longo do período em análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Volume de água concedido (em %) para as diversas finalidades entre os anos de 2012 a 2016, no 
município de Várzea Grande – MT, sob a modalidade de cadastro. Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
Interessante registrar que, no ano de 2014, a finalidade para uso doméstico foi responsável pela utilização em 98% de 
toda a água explotada. O uso industrial apresentou, em média, 17,6% do total anual, correspondendo a 20% do total 
utilizado, quando comparado com o uso doméstico. 
 
A figura 4, expressa os resultados comparativos entre os anos de 2012 a 2016 quanto à utilização de água para 
diversas finalidades no município de Várzea Grande – MT, sob a modalidade de outorga. 
 
Os resultados mostram, mais uma vez, que a finalidade de uso doméstico foi a que mais utilizou água no período 
(2012 a 2016), correspondendo, em média de utilização de 60,4% ao longo dos cinco anos. Em seguida vem à 
finalidade industrial com 32,6% de utilização média de água ao longo do período em análise. 
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Importante registrar que, nos anos 2015 e 2016, a finalidade industrial ultrapassou o volume de água concedida para a 
finalidade de uso doméstico, o qual foi responsável pela utilização em 85% de toda a água fornecida, enquanto o uso 
doméstico, apenas 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Volume de água concedido (em %) para as diversas finalidades entre os anos de 2012 a 2016, no 
município de Várzea Grande – MT, sob a modalidade de outorga. Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
 
CONCLUSÕES 
A crescente demanda de água para atividades em geral, tornaram-se muito preocupantes nos últimos anos. A captação 
de água através de poços dar-se por alternativas econômicas (por ser mais barata) ou, muitas vezes, apenas para suprir 
a falta da distribuição que deveria ser feito normalmente pelos concessionários responsáveis. 
 
Espera-se que haja um controle rígido do uso e exploração da água subterrânea, uma legislação eficaz e preventiva 
dentro das normas de perfuração e construção de poços tubulares. A preservação dos aquíferos se faz necessária, uma 
vez que há um aumento sistemático na exploração da água subterrânea nos municípios de Cuiabá-MT e Várzea 
Grande-MT, podendo comprometer não somente a quantidade, mas a qualidade, de forma a causar perdas irreparáveis 
aos recursos hídricos disponíveis, ao ecossistema, ao meio ambiente, necessitando de fiscalização rigorosa por parte do 
poder público. 
 
 
RECOMENDAÇÃO 
Os trabalhos encontrados que falam sobre recursos hídricos subterrâneos, abordam temas que demonstram maior 
preocupação em relação à qualidade da água e não em termos de quantidade. A partir deste trabalho, recomenda-se 
que haja novos estudos e que sejam feitos estimativas de reserva do aquífero, além de estabelecer critérios específicos 
de outorgas para o Grupo Cuiabá, uma vez que esse aquífero possui características distintas de outros aquíferos 
existentes no Estado de Mato Grosso. 
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