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4.1.5 Hidrogeologia 

Em seu trabalho de doutorado “Hidrogeologia em meio urbano - Região 

de Cuiabá e Várzea Grande-MT”, MIGLIORINI (1999) estudou a correlação entre as 

litologias e o armazenamento e a circulação das águas subterrâneas. Do seu estudo 

pode-se extrair a informação de que 11% do volume anual de chuva na bacia infiltra-se 

no subsolo e que a recarga profunda desse aqüífero representa aproximadamente 8% 

daquele volume. 

O sistema aqüífero da região é do tipo livre heterogêneo e anisotrópico, 

com intensa variação lateral e em profundidade, apresenta baixa porosidade pela 

constituição do Grupo Cuiabá ser de filitos. A água subterrânea encontra-se 

preferencialmente nas descontinuidades das rochas como fraturas, fissuras, diáclases 

e outras, isto é, nas porosidades secundárias. A trama e a intensidade destas 

descontinuidades definem o potencial do aqüífero. As rochas com este tipo de 

armazenamento e circulação de águas subterrâneas em hidrogeologia são conhecidos 

como aqüíferos fissurais. A produtividade das zonas aqüíferas dependerá das 

características do manto de alteração e do grau de fraturamento das rochas. As 

melhores situações são aquelas com um manto de alteração predominantemente 

arenoso, com grande espessura, sobreposto a rochas com elevado grau de 

fraturamento. Situações intermediárias e em diferentes proporções poderão ser 

encontradas na área de estudo.  

MIGLIORINI (op.cit.) mostra que as descargas são realizadas através de 

fraturas e falhas geológicas existentes na região. Por estas estruturas as águas 

migram para áreas de topografia mais baixa, dando origem a pequenos córregos e 

áreas alagadiças, muito comuns na região. 

Verificou-se pelos mapas potenciométricos que as águas subterrâneas 

tendem a fluir das regiões de topografia mais alta para as regiões de topografia mais 

baixa. Observou-se também que a principal área de recarga tem direção NE-SW, 

concordante com o trend regional e que, aparentemente, coincide com a zona de 

charneira da antiforme invertida. 

Ainda segundo MIGLIORINI (op.cit.), na região da Baixada Cuiabana, a 

profundidade do nível de saturação das águas subterrâneas varia entre 0 e 46m, com 

média de 9m e mediana de 8m. A grande maioria dos poços (88%) possui a 

profundidade do nível estático inferior ou igual a 15m, o que indica águas subterrâneas 

pouco profundas e muito vulneráveis à contaminação. A vazão dos poços comporta-se 
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de forma muito heterogênea, com média de 13,7m³/h e mediana de 10m³/h. A maioria 

dos poços (70%) apresenta vazões inferiores ou iguais a 15 m³/h e 69% possuem 

vazão menor que a média. 

As análises bacteriológicas das águas subterrâneas nas regiões com 

ocupação urbana é de baixa qualidade, devido aos problemas de saneamento básico 

da região (grande quantidade de fossas sépticas, sumidouros), ao meio fraturado e às 

técnicas inadequadas construtivas dos poços tubulares profundos. As zonas aqüíferas 

da região estudada apresentam grau de vulnerabilidade geralmente alto em relação à 

poluição das águas subterrâneas. O manto de alteração e as fraturas das rochas 

apresentam-se normalmente vulneráveis à infiltração de poluentes, principalmente 

coliformes. Nas áreas onde a espessura da zona não saturada é maior, o aqüífero tem 

maior poder de autodepuração; nas áreas onde o nível de água é raso a 

vulnerabilidade à contaminação aumenta.  

Em Várzea Grande existe ocupação urbana bastante desenvolvida 

sobre o aqüífero granular do Rio Cuiabá, principalmente em Cristo Rei (Porto Velho), 

mas também na região entre Capão Grande e Bom Sucesso. Estas áreas representam 

percentual mínimo da área total do município, porém proporcionalmente abrigam 

parcela importante da ocupação urbana total de Várzea Grande. 

A figura 13 mostra as características hidrogeológicas na AII (Área de 

Influência Indireta – 4 km). A grande área apontada como Aqüífero Fraturado é 

composta por rochas metamórficas do Grupo Cuiabá (MAPA Geológico). Devido aos 

processos envolvidos na deformação (metamorfismo) das rochas, desenvolveram-se 

fraturas e falhas geológicas no subsolo da região. As falhas e fraturas são estruturas 

de geometria planar, que cortam as rochas em decorrência de esforços tectônicos, 

causando a abertura de espaço para a acumulação de água. Estas estruturas se 

desenvolvem nas mais variadas direções e o ângulo de mergulho em relação à 

horizontal pode variar entre horizontais e verticais. Esta característica possibilita a 

conectividade de falhas em fraturas em sub-superfície, fazendo com que estas sirvam 

como conduto à água subterrânea, conferindo permeabilidade a estas rochas. A 

exploração da água subterrânea neste tipo de aqüífero é condicionada pela presença 

das fraturas, sendo mais atrativos os locais de cruzamento entre importantes sistemas 

de falha, com direções predominantes distintas, (VERTRAG, 2007). 

 

 


