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DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

 

 

 

 

4.1 MEIO FÍSICO 

 

4.1.1 Climatologia 

A área em questão está inserida na região denominada Baixada 

Cuiabana. 

Os dados meteorográficos levantados para a região de estudo no 

período entre os anos de 2003 e 2011 mostram de setembro a abril médias mais altas 

de temperatura, e nos meses de maio a agosto registram-se as menores médias. A 

tabela 1 apresenta as médias da temperatura. 

 
Tabela 1 

Pressão atmosférica e temperatura do ar - anos 2003 a 2011 
 

Ano 
Pressão 

Atmosférica 
(mb) 

Temperatura do Ar ( 0C ) 

Média das 
Máxima 

Absoluta 
Mínima Absoluta Média 

Compensada 
Máximas Mínimas Graus Data Graus Data 

2003 994,8 32,8 21,1 39,2 20/09 11,6 18/08 21,1 

2004 993,9 32,7 22,1 39,8 18/09 12,4 09/08 22,1 

2005 993,0 33,5 21,3 38,8 16/08 10,4 10/08 21,3 

2006 993.6 32,8 22,2 38,6 12/08 11,5 18/06 22,2 

2007 993,9 33,4 21,2 40,4 29/09 10,9 25/05 21,3 

2008* 992,4 32,5 23,1 36,6 06/02 18,8 05/04 23,1 

2009* 994,6 32,1 21,0 40,5 16/09 10,0 25/07 21,0 

2010 994,1 33,8 21,1 42,3 17/09 9,1 13/05 21,1 

2011 993,9 33,9 21,7 40,3 23/09 12,2 22/08 21,7 

*Os dados referentes aos anos de 2008 e 2009 foram coletados nos períodos de janeiro a março e maio a dezembro respectivamente. 
Fonte: Banco de dados da Rede do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) – BDMEP 

 
A distribuição da precipitação anual mostrou diferença de 706,5 mm de 

chuvas entre o ano mais chuvoso (2011) com 1.673,0 mm e o mais seco (2005) com 

966,5 mm, conforme pode ser observado na distribuição pluviométrica na tabela 2. 
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Ressaltamos que para esse cálculo não foi utilizado o índice do ano de 2008 pelo fato 

de não terem sido coletados os dados ao longo de todo o ano. 

Analisando-se a distribuição média mensal das chuvas no período 

considerado, verificou-se que a mesma apresenta um comportamento típico de clima 

essencialmente tropical semi-úmido (das savanas tropicais), categoria AW de acordo 

com a classificação de Koppen, que segundo MIRANDA (2002) está relacionado às 

regiões com cotas inferiores a 400 metros. 

Tabela 2 
Precipitação,umidade relativa, evaporação e insolação - anos 2003 a 2011 

 

Precipitação 

Ano 

Umidade 

Relativa 

(%) 

Nebulosidade 

(0-10) 

Altura 
Total  

(mm) 

Máxima em 24 h 
Evaporação 
Total (mm) 

Insolação 
Total 

(h. e déc) 

Dias 
com 

Chuva 
Alt. 

(mm) 
Data 

2003 76 6,2 1.371,7 58,2 23/10 1.729,8 2.343,3 128 

2004 74 5,8 1.177,0 58,0 27/10 1.244,3 2.059,8 101 

2005 66 5,5 966,5 82,0 23/03 826,3 1.117,0 61 

2006 73 5,2 1.517,7 91,8 02/02 1.025,0 1.824,8 98 

2007 71 5,0 1.604,0 142,3 22/01 1.636,9 2.047,3 106 

2008* 81 7,4 604,9 79,3 14/01 296,8 475,3 57 

2009* 71 4,4 954,2 118,2 20/10 1.028,9 1.528,4 67 

2010 70 5,0 1.596,5 102,6 27/02 908,3 2.207,5 100 

2011 72 5,0 1.673,0 118,9 03/02 835,0 2.273,8 117 

*Os dados referentes aos anos de 2008 e 2009 foram coletados nos períodos de janeiro a abril e abril a dezembro respectivamente. 
Fonte: Banco de dados da Rede do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) – BDMEP 

 

O clima da região de estudo caracteriza-se por dois períodos distintos: 

um de chuvas abundantes nos meses de primavera e verão, e outro de chuvas 

escassas nos meses de outono e inverno. No verão verifica-se 80% da precipitação 

pluviométrica anual, que oscila entre 1000 e 1800 mm, sendo comuns trovoadas e as 

fortes chuvas. Os meses de dezembro e janeiro são os que apresentam os maiores 

índices pluviométricos; no período seco, nos meses de junho e julho, a precipitação 

chega a ser nula. 

MAITELLI (1994) cita três sistemas de circulação atmosférica que 

influenciam as características do clima na região: 

 Sistemas de correntes perturbadas de oeste - linhas de 

instabilidades tropicais (IT), que se caracterizam pela invasão de 
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ventos de oeste e noroeste, principalmente no final da primavera 

e do verão; 

 Sistemas de correntes perturbadas de norte – da convergência 

intertropical (CIT), que acarreta chuvas de ‘doldruns’ e que no 

verão, outono e inverno atingem o Norte de Mato Grosso; 

 Sistemas de correntes perturbadas de sul – do anticlone polar e 

frente polar (FP), que no inverno transpõe a Cordilheira dos 

Andes, nas latitudes médias, invadindo frequentemente a região 

do estado de Mato Grosso, incluindo o município de Cuiabá e 

Várzea Grande, provocando forte declínio na temperatura do ar, 

com o céu limpo e pouca umidade. 

 

Estudo desenvolvido pela empresa VERTRAG Planejamento Ltda 

(Plano Diretor Participativo do Município de Várzea Grande / 2007 – 2017), demonstra 

a média histórica de trinta anos das variações climáticas de Várzea Grande, cujos 

dados foram medidos na estação climatológica de Cuiabá, procedentes do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 3 
Variação Climática Durante o Ano – Várzea Grande 1961-1990 

 

Característica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Temperatura media 

(ºC) 
26,7 25,3 26,5 26,1 24,6 23,5 22,0 24,7 26,6 27,4 27,2 26,6 25,6 

Temperatura mínima 

(ºC) 
23,2 22,9 22,9 22,0 19,7 17,5 16,6 18,3 22,1 17,1 22,9 23,0 20,6 

Temperatura 

máxima (ºC) 
32,6 32,6 32,9 32,7 31,6 30,7 31,8 34,1 34,1 34,0 31,1 32,5 32,5 

Evaporação total 

(mm) 
89,4 76,2 78,1 40,5 93,2 106,2 132,8 173,6 156,2 143,4 111,0 92,71 293 

Umidade relativa do 

ar (%) 
80,7 81,6 81,0 79,5 74,2 73,7 65,4 57,3 61,8 69,9 74,2 78,5 73,1 

Precipitação total 

(mm) 
202 194 206 127 52 21 6 15 56 120 164 195 1391 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Agência Nacional de Águas – ANA.  



 

 

 

41 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

 
 

A tabela acima mostra o declínio abrupto da precipitação (chuvas) entre 

os meses de abril (média de 127 mm) e julho, com média de apenas 6 mm. Após o 

ápice da estação seca a precipitação volta a subir até alcançar 120 mm no mês de 

outubro. 

Estudo elaborado por VERTRAG Planejamento Ltda1, mostra que: 

 

Durante a estação seca percebe-se também, 

acompanhando a redução da precipitação, a diminuição da umidade 

relativa do ar. Embora a umidade relativa do ar mínima, na média dos 

trinta anos analisada, seja de 57,3 % em agosto, em certos dias 

durante a estação seca os índices baixam muito (< 30 %), acarretando 

no aumento das ocorrências de doenças respiratórias na população. 

Devido a fatores geomorfológicos e hídricos ocorrem 

variações locais no clima, como nas várzeas dos rios, especialmente 

nos distritos de Bom Sucesso, Cristo Rei (Porto Velho) e Passagem da 

Conceição. Ao contrário das regiões de topo das vertentes, onde o 

clima regional é predominante, nas planícies dos rios o suprimento 

hídrico é maior, alterando as condições de temperatura e umidade 

relativa do ar. Estas características refletem-se inclusive no 

adensamento da vegetação em comparação com o cerrado, típico das 

áreas mais secas. A mudança na vegetação implica em aumento da 

evapotranspiração, alterando o balanço hídrico local. Nessas áreas as 

temperaturas são ligeiramente menores e a umidade relativa do ar 

maior. 

 

4.1.2 Geologia 

O arcabouço geológico que compõe a Depressão Cuiabana é 

constituído de metassedimentos, predominantemente pelitos, mas com importante 

desenvolvimento local de quartzitos, metagrauvacas e subsidiariamente, 

metaconglomerados. Constituem-se de rochas metamórficas de origem sedimentar, 

com estruturas dobradas. As rochas mais comuns são o filito, filito ardosiano, 

quartzitos e conglomerados xistosos (Radambrasil, 1982 in CPRM, 2006). 

A figura 9 mostra a localização da Área de Influência Indireta – AII (4 

KM) inserida no arcabouço geológico do GRUPO CUIABÁ, porção mínima em área de 

                                                 
1 Plano Diretor Participativo do Município de Várzea Grande (2007 – 2017) 

Síntese da Leitura Técnica e Comunitária, Volume 2 
Prefeitura de Várzea Grande / Governo do Estado de Mato Grosso 

VERTRAG Planejamento Ltda 
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Depósitos Aluvionares Recentes. A Formação Superficial da Área de Influência Indireta 

– AII (4 KM) é apresentada na figura 10, com predominância de Unidades Pré-

Cenozóicas e pequeno trecho de Formações Cenozóicas, representado pelos Aluviões 

recentes (ao longo do Rio Pari). 

 

4.1.2.1 Grupo Cuiabá 

Os primeiros trabalhos a tentar subdividir o Grupo Cuiabá em unidades 

litoestratigráficas formais devem-se a ALMEIDA (1964), onde na época ele afirmava 

não haver subdivisão da então conhecida série Cuiabá, pois não era reconhecida a 

sucessão de suas rochas. Posteriormente, ele subdividiu o Grupo em formações 

Engenho, Acorizal, Bauxi e Marzagão (ALMEIDA, 1965). 

GUIMARÃES & ALMEIDA (1972), diante da grande diversidade 

litológica encontrada no Grupo Cuiabá, reconheceram cinco conjuntos de rochas 

separáveis e empilhadas estratigraficamente, sendo da base para o topo: 

metaconglomerados e quartzitos; filitos e filitos arodisados; quartzitos, metagrauvacas; 

metarcóseos; e metassedimentos periglaciais (Formação Coxipó).  

OLIVATTI & RIBEIRO FILHO (1976) consideraram o Grupo Cuiabá, 

como uma unidade litoestratigráfica indivisa, embora salientando a existência de pelo 

menos duas formações. Para os autores o Grupo é constituído de filitos, filitos com 

seixos dispersos, metaparaconglomerados, metassiltitos, metagrauvacas, quartzitos e 

calcários. 

LUZ et al. (1980) subdividiram o Grupo Cuiabá em 08 subunidades, 

sendo as rochas das subunidades 1, 2, 3, 5, 6 e 8, de ambiente marinho, onde os 

turbiditos apresentam intercalações de rochas carbonáticas, evidenciando a quietude 

tectônica. Quanto às subunidades 4 e 7 sugere um ambiente de sedimentação glácio-

marinho, possivelmente associado a grandes massas de gelo flutuantes. Descritas 

abaixo, sendo da base para o topo: Subunidade 1 é formada principalmente por filitos 

sericíticos com raras intercalações de filitos e metarenitos ligeiramente grafitosos; 

Subunidade 2 constitui-se predominantemente de intercalações de metarenitos 

arcosianos e subordinadamente metarenitos calcíferos metarcósios, filitos grafitosos e 

lentes de mármore calcítico; Subunidade 3, apresentam os sedimentos com uma 

variedade litológica mais marcante, com intercalações entre filitos, filitos 

conglomeráticos, metaconglomerados, metarenitos, metarcósios, quartzitos, 

metacalcários, filitos calcíferos e níveis de hematita/magnetita; Subunidade 4 é 
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constituída principalmente de metaparaconglomerados petromíticos, com raras 

intercalações de filitos e metarenitos. Estes conglomerados têm matriz siltíca e arenosa 

e clastos de quartzo, quartizito, metarenito, feldspato caulinizado, filitos, rochas 

graníticas e básicas; Subunidade 5, os litotipos principais são os filitos e filitos 

sericíticos, com intercalações de metarenitos, metarcósios, quartzitos e 

microconglomerados subordinados; Subunidade 6 predominam os filitos 

conglomeráticos, com intercalações de metarenitos, quartizitos e mármores calciticos 

impuros. Esta unidade tem ocorrência limitada; Subunidade 7 predominam 

metaparaconglomerados étromíticos, com raras intercalações de filitos e metarenitos; 

Subunidade 8 tem ocorrência restrita e é formada por mármores calcíticos e 

dolomíticos, margas e filitos sericíticos. 

O Grupo Cuiabá, segundo SCHOBBENHAUS & CAMPOS (1984), 

representa um intervalo estratigráfico essencialmente metassedimentar de fácies xisto-

verde com predominância de filitos e micaxistos e, subordinadamente, quartzitos. Em 

escala regional, houve incidência de três fases deformacionais sobre esse grupo, 

sendo a primeira responsável pelos veios de quartzo auríferos que são comuns na 

região da Baixada Cuiabana. 

O grupo Cuiabá ocupa quase a totalidade da baixada cuiabana, estando 

limitado a nordeste pelos escarpamentos de rochas da bacia do Paraná. Suas rochas 

modelam um relevo geralmente aplainado, onde, destacam-se cristas produzidas por 

rochas mais resistentes (quartzitos), apresentando lineamentos estruturais gerais NE-

SW bem demarcados. 

 

4.1.2.2 Aluviões Atuais (Ha) 

Os depósitos atuais encontram-se ainda em fase de deposição, nas 

planícies aluvionares e seus tributários, compondo-se de areia siltes, argilas e 

cascalhos, reconhecendo-se depósitos de canal, depósitos de Barra em pontal e 

transbordamento. Possuem pequenas espessuras, não atingindo 10 metros. 

 

  


