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Sustentabilidade urbana aplicada:

Análise dos processos de dispersão, densidade
e uso e ocupação do solo para a cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil1
Geovany Silva. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil.
Marta Romero. Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil.
resumo | Investigar o conceito de urbanismo sustentável é o objetivo principal desta pesRVJTB CFNDPNPTFVTQPTTÓWFJTQSPDFEJNFOUPTNFUPEPMØHJDPTFBQMJDBÎÜFT FTUBTÞMUJNBT
definidas a partir da análise urbana para a cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato
Grosso, Brasil. Nos países em desenvolvimento, as cidades ganharão mais de 2 bilhões
de habitantes para os próximos 30 anos, condicionando essas regiões a sérios impactos
BNCJFOUBJTFTPDJPFDPOÙNJDPT FOUSFPVUSPTFGFJUPTOFGBTUPTQBSBPDPOWÓWJPIVNBOPFË
RVBMJEBEFEFWJEB QPJTNBJTEBNFUBEFEFTTBTQFTTPBTTFSÈSFMFHBEBËTGBWFMBTFPDVQBÎÜFT
JSSFHVMBSFT0#SBTJMDSFTDFSÈFNRVBTFNJMIÜFTEFIBCJUBOUFTOPTQSØYJNPTBOPT 
EFTUFT BHSBOEFNBJPSJBIBCJUBSÈBTDJEBEFT"TTJN FTUBQFTRVJTBCVTDBBQSFTFOUBSPTDBNJOIPTBMUFSOBUJWPTËVSCBOJEBEFWJHFOUFRVF QPSNFJPEFBOÈMJTFTBQMJDBEBTRVBMJUBUJWBT
FRVBOUJUBUJWBTFOUSFF SFTVMUBSBNOPFOUFOEJNFOUPEBDPOEJÎÍPVSCBOBEF
Cuiabá e seu processo de dispersão (escala urbana), uso e ocupação (escala de 25 ha).
palavras-chave | urbanismo sustentável; expansão urbana; sistema urbano; planejamento urbano; meio ambiente urbano.
abstract | The main objective of this research is to investigate the concept of sustainable
urbanism, both in terms of methodological processes and possible applications. The latter
will be defined based on an urban analysis of the city of Cuiabá, the capital of Mato Grosso
State in Brazil. In developing countries, cities will grow by over 2 billion people over the
next 30 years, a process that implies serious environmental and socioeconomic impacts in
these urban regions, among other adverse effects on human society and quality of life, as
over half of the emerging population will be relegated to living in slums and illegal occupations. Brazil will grow by nearly 30 million people over the next 30 years, and the
vast majority of this population will live in cities. This research seeks to provide alternative
paths to current urban processes. These alternatives are supported by the qualitative and
quantitative analyses applied between 2000 and 2010, which have allowed for a better
understanding of the urban condition of Cuiabá regarding its population dispersion process (on an urban scale), as well as land use and occupation (on a scale of 25 ha).
keywords | urban sustainability; urban sprawl; urban system; urban planning; urban environment.
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Introdução
A necessidade de se estabelecer novas formas e métodos de investigação, interpretação, monitoramento e aplicações espaciais ao planejamento urbano e regional,
JOUFHSBEPFTVTUFOUÈWFMTFGB[DBEBWF[NBJTFWJEFOUFQBSBPNVOEPVSCBOPBUVBM EF
mais de 3,5 bilhões de pessoas em escala global e, para o universo urbano brasileiro,
este com mais de 160 milhões de habitantes partícipes da cidade, de um total de
NJMIÜFTEFQFTTPBT0#SBTJMKÈDPODFOUSBNBJTEFEFTVBQPQVMBÎÍPFN
TVBTDJEBEFTFFTUJNBTFRVFQBSBPTQSØYJNPTBOPT BHSFHBSÈNBJTEFNJMIÜFT
de pessoas, majoritariamente, nas áreas urbanas.
&TUFQSPDFTTPEFVSCBOJ[BÎÍPTFEFVFOUSFBTEÏDBEBTEFF QFSÓPEPOP
RVBMP#SBTJMBTTJTUFBVNGFOÙNFOPEFJOWFSTÍPRVBOUPBPIBCJUBUEBQPQVMBÎÍP4F
FNBUBYBEFVSCBOJ[BÎÍPFSBEF EBQPQVMBÎÍPUPUBM FNDIFHB
B /FTUFQFSÓPEP BQPQVMBÎÍPEPQBÓTUSJQMJDB BPQBTTPRVFBQPQVMBÎÍP
VSCBOBNVMUJQMJDBTFQPSTFUFWF[FTFNFJB 4BOUPT  Q /PQFSÓPEPNBJT
recente, se em 1991 a população total urbana era de 77%, entre os 146.825.475
habitantes, em 2000 esse percentual já ultrapassa a casa dos 80% dos 169.799.170
habitantes (Confederação Nacional dos Municípios [cnm>    "T QSPKFÎÜFT
EFNPHSÈëDBTBQPOUBNQBSB NJMIÜFTEFIBCJUBOUFTFNoQPOUPNÈYJNP
EBDVSWBEFNPHSÈëDBo F NJMIÜFTFN *OTUJUVUP#SBTJMFJSPEF(FPHSBëB
e Estatística [ibge>  Q 
No período de 2002 a 2007, a população em cidades médias brasileiras cresceu
ËUBYBEFBPBOP NBJTRVFBTUBYBTEBTDJEBEFTHSBOEFT   FEBTDJEBEFT
QFRVFOBT   %PQPOUPEFWJTUBQPQVMBDJPOBM BTDJEBEFTHSBOEFTFQFRVFOBT
FODPMIFSBNFOUSFF FORVBOUPBTNÏEJBTDSFTDFSBN"TDJEBEFTNÏEJBT
concentravam 23,8% da população em 2000 e passaram a 25,05% em 2007.
As grandes aglomerações urbanas caíram de 29,81% para 29,71% da população
VSCBOB UPUBM  F BT QFRVFOBT  EF   QBSB    OP NFTNP QFSÓPEP *OTUJUVUPEF1FTRVJTB&DPOÙNJDB"QMJDBEB<ipea>  "TTJN FTTFTGBUPSFTSFGPSÎBN
a necessidade de se investigar os processos urbanos em cidades médias brasileiras,
como polos atrativos de capital, oportunidades e pessoas, bem como as projeções de
cenários para o planejamento.
)PVWF  FTTFODJBMNFOUF BQØT B EÏDBEB EF   VNB JOUFSJPSJ[BÎÍP EP DSFTDJNFOUPEFNPHSÈëDPFEFTFOWPMWJNFOUPTPDJPFDPOÙNJDP PRVF4BOUPT  EFOPNJOBSJB EF GFOÙNFOP EB EFTNFUSPQPMJ[BÎÍP CSBTJMFJSB PV B idissolução da metrópolew %FOUSFPTEJWFSTPTGBUPSFTRVFJNQFSBNOFTTFQSPDFTTP FTUÈBFTQFDVMBÎÍP
do capital transnacional e o avanço da fronteira agroindustrial sobre o interior do
QBÓTBQBSUJSEFJODFOUJWPTEBQPMÓUJDBOBDJPOBMEFJOUFSJPSJ[BÎÍPEPEFTFOWPMWJNFOUP
F EB PDVQBÎÍP o FTQFDJBMNFOUF TPCSF BT SFHJÜFT $FOUSP0FTUF F /PSUF " CVTDB
por regiões pouco exploradas, de recursos abundantes, mão-de-obra e terra barata,
DPOFDUBEBT DBEB WF[ NBJT QPS VNB MPHÓTUJDB EF JOGSBFTUSVUVSB F DPOëHVSBEB QPS
SFEFT TÍPBTDPOEJDJPOBOUFTEFDJTJWBTQBSBBEJOBNJ[BÎÍPEBTFDPOPNJBTEPJOUFSJPS
do Brasil, levando junto ao avanço da agricultura, investimentos e capitais de toda
BDBEFJBBHSPJOEVTUSJBM"TTJN FOUFOEFTFRVFFTTFTQSPDFTTPTVSCBOPTEFTDSJUPTUÐN
impactos decisivos, na forma de se constituir e planejar as cidades brasileiras.

Silva e Romero | Sustentabilidade urbana aplicada: Análise dos processos de dispersão... |

©EURE

%FTUFNPEP FTUBQFTRVJTBQSPQÜFVNFTUVEPBQMJDBEPBDFSDBEBTicidades sustentáveis” como uma “nova condição à urbanidade contemporâneaw QFSGB[FOEPQVCMJcações, revisitando conceitos, reposicionando paradigmas, reinterpretando utopias
e apresentando novas expressões locais para cidades brasileiras e latino-americanas.
1BSBUBOUP TFVUJMJ[BEBBQMJDBÎÍPEFFTUVEPEFDBTPQBSBBDJEBEFEF$VJBCÈ DBQJUBM
EP&TUBEPEF.BUP(SPTTP #SBTJM RVFBQSFTFOUBBUVBMNFOUFNJMIBCJUBOUFTF
TFDPOVSCBËDJEBEFEF7ÈS[FB(SBOEF FOHMPCBOEPVNBQPQVMBÎÍPVSCBOBBQSPYJmada de 790 mil habitantes em 2010 (ibge, 2010). A partir de então, se formulou a
IJQØUFTFEFRVFIÈSFDPSSÐODJBEBEJTQFSTÍPVSCBOBEFCBJYBEFOTJEBEFFN$VJBCÈ
MT na última década devido aos processos de planejamento urbano e regional
configurados. (Fig. 1)
figura 1 | A localização do Estado de Mato Grosso e a capital Cuiabá no
contexto brasileiro e latino-americano

fonte cuiabá (2010).

"TTJN PPCKFUJWPHFSBMEBQFTRVJTBTFDFOUSPVFNSFBMJ[BS OVNQSJNFJSPNPNFOUP 
nos estudos de abordagem teórica sobre a sustentabilidade urbana no aspecto global
(internacional e nacional) para, posteriormente, aplicar análises à cidade de Cuiabá,
QPSNFJPEFQSPDFEJNFOUPTNFUPEPMØHJDPTEFTFOWPMWJEPT&NEFDPSSÐODJBEJTTP PT
PCKFUJWPTFTQFDÓëDPTTFUSBEV[JSBNFNDPNQSFFOEFSDPODFJUPTEFTVTUFOUBCJMJEBEF
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urbana, bem como métodos de avaliação e, ao final aplicar, em um estudo de caso
específico para Cuiabá-MT, os processos apreendidos neste campo do urbanismo
durante o trabalho investigativo.
" TFMFÎÍP EB DJEBEF EF $VJBCÈ DPNP FTUVEP EF DBTP  EFVTF FN EFDPSSÐODJB EB
necessidade de aplicação dos conceitos e teorias analisados, bem como da investigação
metodológica por meio de escalas de análise urbana (macro, meso e micro-escala), a
TFSFYQFSJNFOUBEBQBSBVNBDJEBEFEFQPSUFNÏEJPRVFFYFSÎBVNQBQFMEFNFUSØQPMF
regional. Desta forma a capital mato-grossense, como metrópole de porte médio de
grande dispersão e crescimento demográfico pós 1970, também apresenta problemas
recorrentes na maioria das cidades brasileiras, cujo planejamento urbano tornou-se
fragmentado em relação ao território e de pouca articulação técnica e conceitual.
$VJBCÈ UBNCÏN FTUÈ OVNB SFHJÍP EF SFEV[JEBT QFTRVJTBT OP DBNQP EP VSCBOJTNP
FQMBOFKBNFOUP PRVFUPSOBBJOWFTUJHBÎÍPVNEFTBëPQBTTÓWFMEFJOPWBÎÍPFDPOUSJbuição social para a região. Destacaram-se fatores recorrentes à realidade urbana de
$VJBCÈRVFKVTUJëDBNBTVBFTDPMIBDPNPPCKFUPEFQFTRVJTB
1. "DPOEJÎÍPDMJNÈUJDBEFTGBWPSÈWFMEBDJEBEF EFDPSSFOUFEBMPDBMJ[BÎÍPEPTÓUJP
VSCBOPFNVNBÈSFBEFEFQSFTTÍPoBCBJYBEBDVJBCBOBoDPNCBJYBWFMPDJEBEF
de vento, altas temperaturas (média anual de 32ºC, com máx. de 41º e mín.
EF $ SFGPSÎBOEPBJOìVÐODJBEBNBTTBFEJëDBEBTPCSFPNJDSPDMJNBEB
cidade (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos / Instituto Nacional
EF1FTRVJTBT&TQBDJBJT<cptec/inpe>  
2. "MPDBMJ[BÎÍPVSCBOBFNÈSFBUSPQJDBMDPOUJOFOUBM EFDMJNBRVFOUFTFDPEFKVOIP
ËBHPTUP FRVFOUFÞNJEPEFTFUFNCSPËNBJP GB[DPNRVFTFKBNJEFOUJëDBEBT
HSBOEFTJOUFSGFSÐODJBTEPVTPFPDVQBÎÍPEPTPMPOBGPSNBÎÍPEFJMIBTEFDBMPSFN
Cuiabá (Maitelli, 1994; Duarte & Serra, 2003, p. 11; Silva, 2010, p. 240);
3. A diversidade morfológica da cidade, resultante de uma sobreposição de “caNBEBT VSCBOBTw BP MPOHP EP UFNQP  DBSBDUFSJ[BOEP VN DFOUSP BOUJHP EP TÏculo xviiiËTOPWBTSPVQBHFOTEBNPEFSOJ[BÎÍPFEFTFOWPMWJNFOUP BUÏDVMNJOBS
OVNB DBQJUBM EF HSBOEF JOìVÐODJB SFHJPOBM B QBSUJS EB EÏDBEB EF   ëSmando-se como polo de setores secundários e terciários nas últimas duas décadas (Silva, 2010, p. 240);
4. "TRVFTUÜFTBNCJFOUBJTEFSFMFWÉODJB QPJTBDJEBEFFTUÈOVNBÈSFBEFJOUFOTJEBEFIÓESJDB DPNBìPSBNFOUPEFDFOUFOBTEFOBTDFOUFTFEF[FOBTEFDØSSFHPT
na área urbana, sendo cortada pelo rio Coxipó e rio Cuiabá, sendo este último,
uma importante bacia hidrográfica regional. Por outro lado, a capital e a região
é carente de estudos de sustentabilidade urbana aplicada;
5. " MPDBMJ[BÎÍP OVNB ÈSFB EF TPCSFQPTJÎÍP EF CJPNBT  TFOEP JEFOUJëDBEPT BTpectos ambientais característicos do Bioma Pantanal, como também do Bioma
$FSSBEP PRVFDPMPDBFNSJTDPBCJPEJWFSTJEBEFQPSNFJPEBVSCBOJ[BÎÍPEJTpersa e da invasão de áreas de preservação ambiental;
6. A intensa dispersão urbana vivenciada a partir da década de 1970 condicionou
BDBQJUBMBVNBDPOVSCBÎÍPDPNBDJEBEFEF7ÈS[FB(SBOEF DPOëHVSBOEPVN
aglomerado urbano de 789,8 mil habitantes (ibge, 2010) e com mais de 98%
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EB QPQVMBÎÍP FN ÈSFB VSCBOB &TTF GFOÙNFOP EF DSFTDJNFOUP F VSCBOJ[BÎÍP
SFQSPEV[JV EFTJHVBMEBEFT TPDJPFTQBDJBJT  JOWBTÜFT  QFSJGFSJ[BÎÍP  WJPMÐODJB  DBSBDUFSÓTUJDBTFTUBTUÓQJDBTEFHSBOEFTDJEBEFTMBUJOPBNFSJDBOBT FRVFUFOEFSÍP
B TF JOUFOTJëDBS OBT EÏDBEBT GVUVSBT  BVNFOUBOEP P RVBESP EF EFHSBEBÎÍP F
conflito regional;
7. 0TQSPHOØTUJDPTGVUVSPTBQPOUBNQBSBVNBDBQJUBMEFNBJTEFVNNJMIÍPEF
habitantes em 2025 (un-Habitat, 2008, p. 245), num Estado de intenso cresciNFOUPFDPOÙNJDPFRVF QPSTVBJNQPSUÉODJBSFHJPOBM GPJFMFJUBDPNPVNBEBT
cidades-sedes da Copa do Mundo de Futebol em 2014. Esse fato determinará
PGVUVSPVSCBOPFBRVBMJEBEFEFWJEBEBDBQJUBMQBSBPTQSØYJNPTBOPT UFOEP
em vista a atração de investimentos para a cidade e a visibilidade internacional
EBDBQJUBM1PUFODJBMJ[BSFTTFTJOWFTUJNFOUPTQPEFSÈBMUFSBSBEJOÉNJDBVSCBOB 
TPDJBM  FDPOÙNJDB F BNCJFOUBM EB DJEBEF  DPNP UBNCÏN  EP DPOUSÈSJP  BDFOtuará ainda mais as crises urbanas e condicionará problemas ainda maiores para
as próximas décadas.
"TSPUJOBTEFQFTRVJTBTFTVTUFOUBNTPCSFBMHVNBTFUBQBTNFUPEPMØHJDBTJOTFSJEBT
OPDPOUFYUPEBBCPSEBHFNTJTUÐNJDBJOUFHSBEB EFTFOWPMWJEBTQPSNFJPEFQFTRVJTBT
KVOUP BP -BCPSBUØSJP EF 4VTUFOUBCJMJEBEF "QMJDBEB Ë "SRVJUFUVSB F 6SCBOJTNP
(lasus)2EB'BDVMEBEFEF"SRVJUFUVSBF6SCBOJTNPEB6OJWFSTJEBEFEF#SBTÓMJB (fauunb). Assim, transcorreram-se as seguintes fases de trabalho:
a. 'VOEBNFOUBÎÍP5FØSJDB1FTRVJTBTPCSFDJEBEFTFQSPKFUPTVSCBOPTQSFHSFTTPTB
partir do século xx;
b. Estudos de Caso com Experimentos Urbanos Sustentáveis Analisados por
&TDBMBT 1SPQPTUBT EBT ÞMUJNBT EÏDBEBT  B QBSUJS EBT SFDFOUFT QFTRVJTBT DJFOUÓficas; Foram adotadas as escalas de análise de sistemas urbanos (macro, meso e
NJDSP TFHVJOEPTFPTTFVTSFTQFDUJWPTDPOUFYUPTFÈSFBTEFJOìVÐODJBT
c. 1SPDFEJNFOUPNFUPEPMØHJDPOPSUFBEPS BCPSEBHFNTJTUÐNJDB 7JÏTJOWFTUJHBUJWP RVBMJUBUJWPFRVBOUJUBUJWP 7JÏTQSPQPTJUJWP EFEVUJWPFJOEVUJWP "NCPT
geradores do produto de análise urbana.
d. Respostas e Apontamentos para o Futuro:
d.1 Quantitativos: Estudos sobre a dispersão urbana em Cuiabá-MT; Análise de
12 parcelas urbanas de 25 ha em Cuiabá-MT.
d.2 Qualitativos: Quadro de Efeitos do Espalhamento Urbano em Cuiabá-MT
4PDJBM &DPOÙNJDP "NCJFOUBM 1PMÓUJDP (FTUÍPF6SCBOP 
" QSFTFOUF QFTRVJTB EFTDSJUB F SFTVNJEB OFTUF BSUJHP Ï SFTVMUBOUF EB UFTF EF EPVUPSBEPEFGFOEJEBFNEF[FNCSPEFKVOUPBPppg-fau-UnB3, intitulada “Cidades
Sustentáveis: uma nova condição urbana. Estudo de caso: Cuiabá-MT”, sob a orientação
EB1SPG%S.BSUB3PNFSP1BSBUBOUP CVTDPVTFBDPNQSFFOTÍPEPTGFOÙNFOPT
urbanos das últimas décadas, associando-se às teorias e métodos de análise urbana
BQMJDBEBËTVTUFOUBCJMJEBEF DPNPGPDPEFQFTRVJTBHFSBEPSBEPQSPEVUP BUFTF 
2


lasus-fau-unb, disponível em: http://www.lasus.unb.br/.
1SPHSBNBEF1FTRVJTBF1ØT(SBEVBÎÍPEB'BDVMEBEFEF"SRVJUFUVSBF6SCBOJTNP 6OJWFSTJEBEF
de Brasília (Disponível em: http://www.fau.unb.br/index.php/pos-graduacao).
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Diretrizes gerais para o futuro urbano sustentável: conceitos e métodos
Associar a noção de sustentabilidadeËBSRVJUFUVSBFBPVSCBOJTNPUPSOBTFVNEFTBëP
FYQSFTTJWP QPJTRVBOEPTFQFOTBFNBMUFSBÎÍPEBNBUÏSJBOBUVSBMFNFTQBÎPFEJëDBEP
F DPOTFRVFOUFNFOUF DPOTUJUVJOEPTFDJEBEFT IÈVNBEJTTPDJBÎÍPFTQPOUÉOFBFOUSF
o natural e o artificial, face às necessidades humanas de habitat e abrigo para os
eventos de sua vida e sociedade. Assim como se compreende a antítese de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a dicotomia conceitual de ambas as palavras (já
RVFBQSJNFJSBoPdesenvolvimentooTVCFOUFOEFVNBTQFDUPFDPOPNJDJTUB EFDSFTDJNFOUP QSPHSFTTPF BTFHVOEBoPsustentáveloSFGFSFTFËQFSNBOÐODJB FRVJMÓCSJP 
FRVJEBEF PRVFÏTVTUFOUBEPFUFNDPOEJÎÜFTQSØQSJBTEFTFNBOUFSJOEFQFOEFOUFmente, e igualmente, seria o desenvolvimento sustentável QPEFTFUSBORVJMBNFOUF
pensar na antítese de arquitetura sustentável e do urbanismo sustentável. Não obstante
PTBWBOÎPTUFDOPMØHJDPT BEJGVTÍPEPDPOIFDJNFOUPFEBDPOTDJFOUJ[BÎÍPBNCJFOUBM 
bem como as recentes projeções demográficas caminhando para a estabilidade
apontam para uma perspectiva mais positiva e coerente no sentido de sustentabilidade
EBFTQÏDJFIVNBOBQBSBPGVUVSP GB[FOEPDPFYJTUJSPDPODFJUPEFprogresso humano
sustentável ou constituição de modus vivendis menos insustentáveis.
A sustentabilidade urbana deve propor novas formas de apropriação do espaço,
DPOEJ[FOUFTDPNBTOFDFTTJEBEFTFNFSHFODJBJTBQSFTFOUBEBTËTPDJFEBEFHMPCBMIPKF 
FDPFSFOUFTDPNBTJOFSHJBFFRVJEBEFFOUSFBTFTGFSBTTPDJBJT BNCJFOUBJT FDPOÙNJDBT
e de governança; em conformidade com o quadripé da sustentabilidade. (Fig. 2).
figura 2 | Evolução do conceito de sustentabilidade (quadripé da
sustentabilidade) a partir da inserção da “Governança” integrada aos
aspectos social, econômico e ambiental (antigo conceito do tripé4 da
sustentabilidade).

fonte elaboração própria (2014).
4

Tripé da Sustentabilidade (ou Triple Botton Line  Ï B UFPSJB RVF EFëOF RVF OÍP TF BMDBOÎB P
EFTFOWPMWJNFOUPTVTUFOUÈWFMNFMIPSBOEPPVQSJPSJ[BOEPQPMÓUJDBTFNBQFOBTVNB PVEVBT EBT
USÐTFTGFSBTDJUBEBTBTPDJBM BFDPOÙNJDBFBBNCJFOUBM &MLJOHUPO  
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Autores como Rueda (2002), Rogers e Gumuchdjian (2001), Girardet (1997),
,FOOFEZ  $VEEJIZ F &OHFM:BO   /PWPUOZ  8PMNBO   FOUSF
PVUSPT  F TVBT SFTQFDUJWBT UFPSJBT  BQPOUBN QPTTÓWFJT TPMVÎÜFT  PV NJOJNJ[BÎÍP 
aos problemas dos impactos ambientais das cidades contemporâneas a partir da
implementação de um ‘metabolismo’ circular para o urbano, propondo assim uma
redução considerável do consumo por meio de aplicações tecnológicas ambientais,
mudança de hábitos e promoção de um programa de educação ambiental efetivo,
SFEVÎÍPEFSFTÓEVPTFQPMVFOUFT FTUBCJMJ[BÎÍPEFNPHSÈëDB QSPNPÎÍPFëDB[EFVN
TJTUFNBEFSFVUJMJ[BÎÍPEFSFDVSTPTFFOFSHJB
4PCSFPTBTQFDUPTSFGFSFOUFTBPNFUBCPMJTNPVSCBOP BDJEBEFDPNQBDUBTFUSBEV[
num sistema circular, com menor impacto no sistema-entorno, em contraposição
ao modelo urbano de cidade difusa, de metabolismo linear de maior entrada de
energia e recursos, como também maior poluição e impacto ambiental (Figs. 3 e 4).
Essa antítese conceitual fornece uma importante ferramenta de análise morfológica
da cidade, sendo possível apontar as características específicas das particularidades
VSCBOBTDPOGPSNFPNPEFMPEFVSCBOJ[BÎÍPBEPUBEPQFMBHFTUÍPSFHJPOBM DPOTUJtuindo-se territórios de densidades variáveis e de impactos diversificados conforme
o agrupamento ou distanciamento de suas partes e funções.
figura 3 | Diagrama de cidades com metabolismo linear que consomem e
poluem em maior volume

fonte elaboração própria (2011) adaptado de rogers (2005, p. 31).

Em síntese, o urbanismo sustentável prima pela diversidade de usos e funções sobreQPTUPTFNVNUFDJEPEFOTPFDPNQBDUP QPSÏN RVFSFTQFJUFBTDPOEJDJPOBOUFTHFPHSÈëDBTFBNCJFOUBJTMPDBJTFSFHJPOBJT CFNDPNPBTFTDBMBTFQSPQPSÎÜFTBEFRVBEBT
EF BQSPQSJBÎÍP EP FTQBÎP QÞCMJDP F QSJWBEP 0 MVHBS  P QBSUJDVMBS  B JEFOUJEBEF
DVMUVSBM F BT FTQFDJëDJEBEFT TÍP BMHVOT EPT QSJODJQBJT BUSJCVUPT RVF EFWFN FTUBS
QSFTFOUFTOBVSCFEPGVUVSP FTUBRVFSFDPOIFDFPTFOUJEPEFDPNVOJEBEF BVSCBOJEBEF PBNCJFOUF BPUJNJ[BÎÍPFOFSHÏUJDBFVTPEFSFDVSTPT"DJEBEFTVTUFOUÈWFMÏ
democrática e participativa, volta-se ao regional, compreende a morfologia a partir
da lógica evolutiva e estruturada para o crescimento orgânico e em conformidade
com o sistema-entorno FRVJMJCSBEP
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figura 4 | Diagrama de cidades com metabolismo circular, que minimizam
a entrada de energia, recursos e materiais, ao passo que reduzem
substancialmente a produção de resíduos e poluição

fonte elaboração própria (2011) adaptado de rogers (2005, p. 31).

0T QSPKFUPT VSCBOPT TVTUFOUÈWFJT PCFEFDFN Ë QFSDFQÎÍP EBT FTDBMBT FN FTQFDJBM 
à humana e pedonal), sustentando as funções vitais, restabelecendo o sentido e
PSJFOUBÎÍPOPUFNQPFTQBÎP GBDFËOFDFTTÈSJBBEFRVBÎÍPBPTIBCJUBOUFT TFVTVTPT
F FRVJQBNFOUPT &OUFOEFTF RVF B DPNQBDJEBEF VSCBOB EFWF TFS BEPUBEB DPNP
DPOëHVSBÎÍP FTQBDJBM F MFHBM  FMJNJOBOEPTF PT WB[JPT VSCBOPT F BQMJDBOEP EF
fato as ferramentas legais existentes nos respectivos Planos Diretores municipais),
FODVSUBOEPEJTUÉODJBTQBSBPQFEFTUSF BVNFOUBOEPBDPFTÍPTPDJBM NJOJNJ[BOEPB
EFQFOEÐODJBEFBVUPNØWFJTJOEJWJEVBJT DPNÐOGBTFBPUSBOTQPSUFDPMFUJWP 1PSÏN 
o nível de compacidade deve respeitar as condicionantes locais (clima, topografia,
cultura, meio ambiente, morfologia, etc.), e, assim, ser determinado por meio de
QBSÉNFUSPTSFTVMUBOUFTEFQFTRVJTBTVSCBOÓTUJDBTFTQFDÓëDBT UFTUFTFTJNVMBÎÜFTEF
JOUFOTJEBEFPDVQBDJPOBMFEJëDBEB PUJNJ[BOEPVTPT FRVJQBNFOUPTDPNVOJUÈSJPTF
infraestrutura) aplicadas caso-à-caso, e não seguindo padrões genéricos como são
as ferramentas legais rígidas aplicadas nas cidades brasileiras sob a determinação de
políticas nacionais do Ministério das Cidades. (Fig. 5)
" MFHJTMBÎÍP EFWF TFS ìFYÓWFM OP TFOUJEP EF TF BEFRVBS ËT NVEBOÎBT NPSGPMØgicas da cidade, os agentes de planejamento e às atuações do mercado imobiliário
BHFOUFTFDPOÙNJDPTFFTQFDVMBUJWPT QPJT TFHVOEP#FSUBVE  ÏFTTFODJBMRVF
os planejadores monitorem as estruturas urbanas de forma consciente em relação às
UFOEÐODJBTFTQBDJBJT FRVFDPOIFÎBNBTMJNJUBÎÜFTJNQPTUBTQFMBBUVBMFTUSVUVSBEF
opções políticas. (Fig. 6)
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figura 5 | Diagrama-síntese acerca dos aspectos contribuintes para a
sustentabilidade urbana.

fonte elaboração própria (2014).

"QBSUJSEBQFTRVJTBTPCSFBTUFPSJBTFNPEFMPTVSCBOPT para o planejamento da susUFOUBCJMJEBEFEBTDJEBEFT DPNQSFFOEFVTF RVBOUPBPTBTQFDUPTRVBMJUBUJWPT BTEFTvantagens morfológicas de uma cidade de baixa densidade e dispersa conforme suas
conexões urbanas, identidade e percepção ambiental, morfologia e meio ambiente.
Em resumo, distintos aspectos avaliados apontam para um predomínio do modelo
DPNQBDUP TPCSF P EJTQFSTP  RVBOUP Ë UFTTJUVSB VSCBOB /VN QBÓT RVF DSFTDF QBSB
o interior NPWJNFOUPFTUFDBEBWF[NBJTBDFOUVBEPOBTÞMUJNBTEÏDBEBTFDPNP
BWBOÎP EP BHSPOFHØDJP  F DPN OPWBT EFNBOEBT TPDJBJT  FDPOÙNJDBT  BNCJFOUBJT 
territoriais e urbanas, planejar as cidades à caminho do oeste do território nacional
TFUPSOBFNFSHFODJBM GBDFBPTJNQBDUPTBNCJFOUBJTRVFTFQSFOVODJBNQBSBPGVUVSP
FRVFDFSUBNFOUFBUJOHJSÍPPQBÓTFNTVBTEJWFSTBTQBSUFT"TTJN BTFHVJS TFSÈEFTDSJUBBBOÈMJTFEBEJTQFSTÍPVSCBOBSFDPSSFOUFOBDJEBEFEF$VJBCÈ.5 RVBOUJUBUJWB
FRVBMJUBUJWB DPNPQSPDFEJNFOUPNFUPEPMØHJDPQBSBJEFOUJëDBÎÍPEPTGFOÙNFOPT
VSCBOPTEFFTQBMIBNFOUPFVTPFPDVQBÎÍPEPTPMPFNQBSDFMBTSFEV[JEBTEBDJEBEF
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figura 6 | Interações entre Forças de Mercado e Ação Governamental sobre a
estrutura espacial da cidade

fonte elaboração própria (2014) adaptado e traduzido de bertaud (2004, p. 24).

O fenômeno da dispersão urbana e conjecturas: Análise quanti-qualitativa
aplicada à Cuiabá-MT
Apesar dos critérios estabelecidos pelo ibgeEFUFSNJOBSFNRVFBDJEBEFEF$VJBCÈ
seja a única cidade brasileira com mais de 500 mil habitantes a não possuir favelas,
QPSPVUSPMBEP TÍPNVJUPTPTCBJSSPT DPNPPi"MUPTEB4FSSBw RVFOÍPQPTTVFN
infraestruturas mínimas, pois a maior parte desses bairros não tem asfalto, água,
FTHPUPFBSFEFEFJMVNJOBÎÍPQÞCMJDBÏNÓOJNB&N FTUJNBWBTFRVFPEÏëDJU
IBCJUBDJPOBMOBDBQJUBMVMUSBQBTTBWBPNPOUBOUFEFNJMDBTBToFN BFTUJNBUJWBEFEÏëDJUFSBEFNJMIBCJUBÎÜFToTFOEPRVFIBWJBDFSDBEF NJMGBNÓlias morando em assentamentos precários ou em áreas de risco.
"QSFGFJUVSBNVOJDJQBMEFEV[RVFQPSWPMUBEFEPTCBJSSPTEBQFSJGFSJBOÍP
TFKBNSFHVMBSJ[BEPT PRVFJNQFEFBEFTUJOBÎÍPEFSFDVSTPTGFEFSBJTQBSBBNFMIPSJB
EBJOGSBFTUSVUVSBFIBCJUBÎÍPQBSBFTTBTÈSFBT0DSFTDJNFOUPEBQPQVMBÎÍPOPBHMPNFSBEPVSCBOP$VJBCÈ7ÈS[FB(SBOEF OBTÞMUJNBTEÏDBEBT UFNTJEPGBUPSQSFEPNJOBOUFQBSBBJOUFOTJëDBÎÍPEBDSJTFIBCJUBDJPOBMFQFSJGFSJ[BÎÍPOBSFHJÍP Fig. 7)
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&N $VJBCÈ P GFOÙNFOP EB EJTQFSTÍP VSCBOB JOWBEJV VN UFSSJUØSJP FYUFOTP
OB ÞMUJNB EÏDBEB  P RVF FSBN  IB FN   EF[ BOPT EFQPJT KÈ FSBN NBJT
EF  IB NBQFBEPT OFTUB QFTRVJTB "TTJN  FORVBOUP B ÈSFB VSCBOB BWBOÎPV
45,86%, a população da cidade cresceu apenas 13,54%, de 476,5 mil habitantes
QBSBNJMOFTTFNFTNPQFSÓPEP EFNPOTUSBOEPRVFBEJTQFSTÍPVSCBOBUFNTJEP
uma realidade expressiva na capital do Estado de Mato Grosso (Ver a Tabela 1). A
FTQFDVMBÎÍPJNPCJMJÈSJBJOUFOTB PBDFTTPBQSPHSBNBTIBCJUBDJPOBJT BSFHVMBSJ[BÎÍP
de áreas invadidas, o aumento de recursos habitacionais decorrentes do avanço das
DPOEJÎÜFTFDPOÙNJDBTSFHJPOBJT SFTVMUBOUFTEFVNBDPOKVOUVSBOBDJPOBMEFDSFTDJmento na última década, dentre outros fatores, são os responsáveis para a dispersão
da cidade edificada.
figura 7 | Gráﬁco da população/ano no aglomerado urbano Cuiabá - Várzea
Grande entre 1890 e 2010

fonte silva (2011, p. 268).

tabela 1

| As alterações das áreas urbanizadas e não-urbanizadas da área de
estudo a partir de imagens entre 2000 e 2010

classe de cobertura
terrestre
6SCBOJ[BEB
/ÍPVSCBOJ[BEB


92,02 km²


134,22 km²(**)

36,40 %

52,96%

160,83 km²

119,24 km²

63,60 %

47,04%

 de cresc. no
período
45,86%
25,86%

252,86 km² (*)
253,46 km²
0,24%
100,00%
100,00%
* área do perímetro urbano de cuiabá; ** em 2010, cerca de 0,6 km² de ocupação havia
invadido uma área além do perímetro urbano legalizado em 2000, área regulamentada em
2004 pela prefeitura municipal.
Total

fonte silva (2011, p. 271).
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Na Fig. 8 a seguir ÏQPTTÓWFMOPUBSBTÈSFBTRVFGPSBNUPNBEBTQFMBJOWBTÍPVSCBOB
OBÞMUJNBEÏDBEB TFOEPEFTUBDBEPRVFUPEBTBTQPSÎÜFTVSCBOBToMFTUF PFTUF OPSUF
FTVMoUJWFSBNÈSFBTJOWBEJEBTFOUSFB"EJNJOVJÎÍPEBNBUBOBUJWB
de cerrado no entorno, assim como a ocupação de áreas de risco como margens de
córregos e regiões próximas ou dentro do perímetro industrial, são as regiões prefeSFODJBJTFNWJSUVEFEBGBMUBEFëTDBMJ[BÎÍPEPQPEFSQÞCMJDPFEBEJTQPOJCJMJEBEFEF
UFSSBCBSBUBQBSBFTTFëN0JNQBDUPBNCJFOUBMÏFWJEFOUF BPQBTTPRVFOÍPTFUFN
JOGSBFTUSVUVSBBEFRVBEB BTDPOEJÎÜFTEFWJEBUPSOBNTFDSÓUJDBTQBSBBQPQVMBÎÍP
RVFCVTDBWJWFSOBTÈSFBTKVOUPBPTMJNJUFTEBEJTQFSTÍPVSCBOB
figura 8 | Quantiﬁcação da dispersão urbana na última década em Cuiabá,
com aumento de cerca de 46% na dispersão urbana em mapeamento
a partir de imagens aerofotos e de satélite entre 2000 e 2010

fonte silva (2011, p. 272).

A forma de legislação urbana local está amparada no espalhamento da cidade e no
TFVDÓSDVMPEFEFQFOEÐODJBBVUPNPUJWBRVFPSJFOUBPQMBOFKBNFOUPBTTJN OÍPIÈ
ferramentas legais para coibir ou anular a dispersão. A forma de se adaptar o períNFUSPVSCBOPDPOGPSNFBPDPSSÐODJBEFJOWBTÜFT BPMPOHPEPUFNQP ÏFRVJWPDBEB 
QPJTJODFOUJWBPDPNÏSDJPJMFHBMEFUFSSBSVSBMFCBSBUB NBTRVFOPGVUVSPQSØYJNPTF
UPSOBSÈUFSSBVSCBOBWBMPSJ[BEBFDPNJOGSBFTUSVUVSBDVTUFBEBQFMPEJOIFJSPQÞCMJDP
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A análise qualitativa e quantitativa das doze parcelas urbanas de 25 ha selecionadas
para Cuiabá-MT
$PNPJOUVJUPEFBQSPYJNBSBTUFPSJBTFBOÈMJTFTRVBMJUBUJWBTFRVBOUJUBUJWBTKÈQSPEV[JEBTËSFBMJEBEFMPDBM FTTFODJBMNFOUFËEJTDSFQÉODJBFOUSFBTPDVQBÎÜFTDPOTPMJdadas em áreas mais centrais, com relação às áreas periurbanas, decidiu-se pela eleição
de 12 áreas urbanas de 25 ha em bairros distintos5 como objetos de estudo específico, e em conformidade com os procedimentos metodológicos adotados por Duarte
 4JMWBFUBM  F3PNFSPFUBM  0DSJUÏSJPEFTFMFÎÍPQBSBFTTBTÈSFBT
GPJ JOJDJBMNFOUF BTFQBSBÎÍPEBTRVBUSPSFHJÜFTVSCBOBTFTUBCFMFDJEBTQFMBMFHJTMBÎÍP
NVOJDJQBM /PSUF 4VM -FTUFF0FTUF F QBSBDBEBVNBEFTTBT GPJEFëOJEBBBOÈMJTFEF
VTP PDVQBÎÍPFBNCJÐODJBEFUSÐTQBSDFMBTEFIB UPUBMJ[BOEPEP[FQBSDFMBTVSCBOBT
FNEP[FCBJSSPTEBDBQJUBMQBSBPBOPEFF"FMFJÎÍPEBTSFGFSJEBTÈSFBT
CVTDPVSFQSFTFOUBSSFBMJEBEFTVSCBOBTEJTUJOUBT QPSÏN EFÐOGBTFËPDVQBÎÍPIBCJtacional. Assim, selecionou-se algumas áreas de ocupações mais recentes (mais periGÏSJDBT DPNP/PWB$PORVJTUB 1FESB *NQFSJBM /PWP)PSJ[POUF FDPOTPMJEBEBT
BMHVNBT NBJT DFOUSBMJ[BEBT  B FYFNQMP EP "SBÏT F $FOUSP /PSUF  DPNP UBNCÏN
de diferentes classes de renda, distintas condicionantes morfológicas, ambientais,
TPDJPFDPOÙNJDBT FUD DBSBDUFSJ[BOEPVNNPTBJDPEBEJWFSTJEBEFVSCBOBEBDBQJUBM 
DBQB[EFUSBEV[JSBTEJTUJOUBTSFBMJEBEFTNPSGPMØHJDBTFEFVTPFPDVQBÎÍP
A partir das áreas definidas se optou por um estudo das condicionantes morfológicas e ambientais das parcelas urbanas selecionadas, tendo em vista a vasta literatura
RVFBQPJBBJOUFSBÎÍPFOUSFUBJTFMFNFOUPTFBRVBMJEBEFBNCJFOUBMQBSBBTQFTTPBT
Desta maneira, as parcelas de 25 ha se tornaram importantes, pois possibilitaram
a aferição do modelo de ocupação urbana (área construída), bem como a mensuSBÎÍPEFTVQFSGÓDJFBSCØSFB TVQFSGÓDJFEFÈHVB WB[JPTVSCBOPT WJBTQBWJNFOUBEBT
e vias sem pavimentação. Esses dados foram coletados a partir do cálculo de áreas
aferidas sobre imagens de satélite6 em escala, sendo calculadas as respectivas áreas
por meio de polígonos desenhados em AutoCad (2010). As referidas imagens foram
capturadas entre 2002 (satélite Ikonos) a 2010 (satélite Worldview 2), portanto, as
JOGPSNBÎÜFTBERVJSJEBTQFSGB[FNQBSUFEBÞMUJNBEÏDBEB PJUPBOPT 7. (Fig. 9)
A diversidade urbana de Cuiabá está expressa em suas partes de cidade; desta
GPSNBTFBDSFEJUPV BQSJODÓQJP RVFBTBOÈMJTFTEBTQBSDFMBTVSCBOBTFYQSFTTBSJBNBT
particularidades do desenho e da forma de ocupação nas distintas frações da capital.
De fato, tal ponderação se confirmou ao mensurar as áreas dos 12 bairros selecionados
F  BTTJN  UPSOPVTF JNQPSUBOUF DPNQSFFOEFS PT GBUPSFT FOEØHFOPT F FYØHFOPT RVF
determinaram os distintos modelos de uso e ocupação do solo ao longo de 8 anos.






"UVBMNFOUF B1SFGFJUVSBEF$VJBCÈDPOTJEFSBBFYJTUÐODJBEFCBJSSPTEFGPSNBPëDJBM QPSÏN 
FYJTUFNWÈSJBTÈSFBTFNFYQBOTÍPFFNGBTFEFDPOTPMJEBÎÍPRVF FNQPVDPTBOPT DFSUBNFOUFTF
UPSOBSÍPOPWPTCBJSSPTOBDBQJUBM$BCFSFGPSÎBSRVFBMHVNBTPDVQBÎÜFTIBCJUBDJPOBJTKÈTFTJUVBN
além dos limites urbanos previstos em Lei.
*NBHFOTEF4BUÏMJUFEFFEJTQPOJCJMJ[BEBTQFMB1SFGFJUVSBEF$VJBCÈ VUJMJ[BEBTQBSB
o Cadastramento Imobiliário da capital, porém, de acesso e divulgação restrita. Imagens 2002:
satélite Ikonos na cor natural com 1 m de resolução / Imagens 2010: satélite Worldview 2 na cor
OBUVSBMDPNDNEFSFTPMVÎÍPEJTQPOJCJMJ[BEBTQFMB1SFGFJUVSBEF$VJBCÈF6OJWFSTJEBEF'FEFSBM
de Mato Grosso.
1FSÓPEP OP RVBM TF DPOUBUPV JNBHFOT EF TBUÏMJUF FN RVBMJEBEF DPNQBUÓWFM DPN B GPSNB EF
mapeamento e precisão de leitura dos dados.
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figura 9 | As 12 áreas selecionadas nos respectivos bairros de Cuiabá-MT

fonte elaboração própria (2013).

Deste modo, segue-se a definição dos objetos de análise nas 12 parcelas urbanas
analisadas em 2002 e 2010 (Tabela 2):
1. Área Verde: superfície arbórea com mais de 5 m de diâmetro (acima de 19,6 m²),
EFëOJOEPTFBTTJNPQFSÓNFUSPEBTDPQBTEBTÈSWPSFTEFHSBOEFJOìVÐODJBOB
BNCJÐODJBVSCBOB
2. Superfície de Água: Reservas de água natural ou artificial de maior área de cobertura (acima de 100 m² de área) e impacto climático de entorno;
3. Área Construída: Área edificada representada pelas coberturas das construções
consolidadas. Áreas em processo de construção e, portanto, não ocupadas,
GPSBNDPOTJEFSBEBTDPNPWB[JPT
4. Vias Pavimentadas: Superfície viária pavimentada (por asfalto, concreto, paralelepípedo ou pedra);
5. Vias Não-Pavimentadas: Superfície viária não pavimentada, de solo natural exposto;
6. Vazios"RVBOUJëDBÎÍPEF7B[JPTGPJTVCEJWJEJEBFNEPJTDSJUÏSJPT
a. Vazios A o «SFBT WB[JBT QBTTÓWFJT EF OPWB PDVQBÎÍP EFOUSP EP QPUFODJBM
construtivo dos lotes);
b. Vazios Bo«SFBTWB[JBTOÍPQBTTÓWFJTEFOPWBPDVQBÎÍP ÈSFBTQÞCMJDBT ÈSFBT
de preservação ambiental permanente, acessos, passagens em áreas não destinadas ao parcelamento).

37.683,33

37.014,99

11.Centro Norte

12.Santa Rosa



16,7

14,8

15,0

18,6

18,9

5,0

21,8

42,3

12,0

21,6

8,1

9,1

8,9

29.203,69

0,00

0,00

4.168,34

2.260,06

0,00

71,28

22.397,68

0,00

0,00

306,33

0,00

0,00

m²



0,9

0,0

0,0

1,6

0,9

0,0

0,0

7,8

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0



2,2

756.416,62 24,9

33.360,66 13,3

86.482,24 34,6

56.779,17 22,7

55.175,66 22,1

49.544,51 19,8

64.776,96 25,9

6.248,67

96.975,79 38,8

40.927,04 16,4

75.873,74 30,3

72.550,28 29,0

117.721,90 47,1

m²

área
construída

450.367,34

41.203,61

72.307,09

43.807,07

27.910,32

5.031,00

47.275,35

4.093,83

18.198,40

26.136,47

47.873,46

30.771,11

85.759,63

m²

14,8

16,5

28,9

17,5

11,1

2,0

18,9

1,4

7,3

10,4

19,1

12,3

34,3



vias
pavimentadas

235.998,67

25.540,43

0,00

3.878,83

27.620,67

41.515,01

2.570,55

7.446,72

45.049,95

51.967,36

11.446,19

18.962,96

0,00

m²

7,7

10,2

0,0

1,5

11,0

16,6

1,0

2,6

18,0

20,8

4,6

7,6

0,0



vias não
pavimentadas

554.953,39

101.796,68

7.657,29

19.743,26

45.955,91

65.713,87

12.600,31

125.450,03

16.361,47

37.732,67

47.836,23

68.948,48

5.157,19

m²

18,3

40,7

3,0

7,9

18,4

26,3

5,0

43,7

6,5

15,1

19,1

27,6

2,1



vazios a¹
(passível
de nova
ocupação)

502.652,00

11.083,63

45.870,05

74.935,43

43.617,84

75.465,49

68.063,17

-

43.374,09

39.087,99

46.250,86

35.931,24

18.972,21

m²

16,5

4,4

18,3

29,9

17,4

30,2

27,2

-

17,3

15,6

18,5

14,4

7,6



vazios b²
(área não
passível de
nova ocupação)

¹ vazios passíveis de nova ocupação correspondem às áreas não ocupadas de loteamento, exceto as áreas de interesse ou de preservação ambiental;
¤ĆñĊùÿăþĞÿĀñăăįĆõùăôõþÿĆñÿóąĀñġĞÿ ĆñüÿĂõăĄùýñôÿ oĖĂõñăôõĀĂñġñăõñóõăăÿăĚăĖĂõñăĀŖòüùóñăĖĂõñôõĀõĂýõñòùüùôñôõÿąþĞÿõôùöùóñôñôõþĄĂÿ
de lotes ocupados;
³ no caso de são gonçalo a área de sobreposição entre arborização e vias, vazios, construções ou superfície de água superaram os 25 ha estabelecidos
(especialmente a arborização que se sobrepôs aos vazios, tendo em vista que grande parte da massa arbórea do bairro está localizada em áreas não
ocupadas); assim, optou-se por não computar a área não passível de ocupação, já que esta é diminuta e foi incorporada à área excedente.
obs.: aferições realizadas sobre 25 ha de área, ou 250.000 m², em parcelas urbanas por meio de mapeamentos em imagens de satélite de 2002 e 2010.
fonte elaboração própria (2011).

507.471,23

46.687,90

10.Araés

TOTAL

47.459,54

121.426,01

6.São Gonçalo³

12.730,12

30.040,30

5.Pedra 90

/PWP)PSJ[POUF

54.148,47

4.Pascoal Ramos

8.Imperial

20.413,19

/PWB$PORVJTUB

54.642,38

22.835,93

.PSBEBEP0VSP

7.Da Lixeira

22.389,07

1.Morada da Serra

m²

área verde

superfície de
água

| Percentual em 2010 de área verde (copa das árvores), área construída, superfície de água, vazios urbanos, área pavimentada
e não pavimentada para 250.000 m² das parcelas

bairro

tabela 2
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4PCSFBTBOÈMJTFTSFBMJ[BEBTOPNBQFBNFOUPEFÈSFBTWFSEFT DPOTUBUPVTFBEJNJOVJÎÍP FN  ÈSFBT  TFOEP RVF PT CBJSSPT *NQFSJBM    .PSBEB EB 4FSSB
(-31,70%), Pascoal Ramos (-21,49%), Pedra 90 (-20,21%), Araés (-13,28%) e
$FOUSP/PSUF   GPSBNSFTQFDUJWBNFOUFPTRVFNBJTEJNJOVÓSBNQSPQPScionalmente suas áreas verdes. Porém, o Araés (46.687,90 m², com diminuição de
NBTTB BSCØSFB  P /PWP )PSJ[POUF   N¤  DPN BVNFOUP EF    P
Pascoal Ramos (54.148,47m², com perda de massa arbórea no período), da Lixeira
(54.425,74 m², com aumento de 4,54%) e São Gonçalo (121.426,01 m², com
aumento de 18,61%) ainda são os cinco bairros com maior superfície arbórea entre
BT ÈSFBT BOBMJTBEBT &OUSFUBOUP  BT QFSEBT EF ÈSFB BSCPSJ[BEBT  OP DÙNQVUP ëOBM 
Ï VN JOEJDBEPS QSFPDVQBOUF QBSB B RVBMJEBEF EF WJEB F BNCJÐODJB VSCBOB MPDBM 
EFWFOEPTFSFTUBVNBJORVJFUBÎÍPËHFTUÍPVSCBOBQPJT DBTPFTTFRVBESPQFSNBOFÎB
ou se agrave, as condições desfavoráveis do clima urbano de Cuiabá poderão se
acentuar ao longo dos anos.
A superfície de água não estava presente na maioria das parcelas, exceto nos
CBJSSPT EF /PWB $PORVJTUB   N¤     EP UPUBM EF  IB  MPDBMJ[BEPT
BQFOBTFN /PWP)PSJ[POUF DPN EPUPUBMEFIB OP"SBÏT DPN
1,67%) e em São Gonçalo (com 7,8% do total de 25 ha). Contudo, há análises
EJTUJOUBTQBSBPTRVBUSPDBTPT$PNSFMBÎÍPBPCBJSSPEF/PWB$PORVJTUB PDØSSFHP
se apresentou intermitente nos dois períodos de análise, sendo identificada a sua
superfície apenas no segundo mapeamento de 2010.
0"SBÏT QPSTVBWF[ QPTTVJDØSSFHPTBCFSUPT QPSÏNSFUJëDBEPTFDBOBMJ[BEPTQPS
FTUSVUVSBTEFDPOUFOÎÍPFNDPODSFUPSFBMJ[BEBTOPëOBMEBEÏDBEBEF PRVF
determina um desenho linear e artificial do córrego, este com alto grau de degradação e poluição (Fig. 10). A situação de São Gonçalo exemplifica uma diminuição
EBTVQFSGÓDJFEFÈHVBFN  RVFQPEFTFSJOUFSQSFUBEBEFWJEPBPBTTPSFBNFOUP
paulatino do rio Cuiabá e à diminuição do fluxo da bacia hidrográfica - decorrente
EPTQSPDFTTPTEFVSCBOJ[BÎÍP EFTìPSFTUBNFOUPEFÈSFBTSVSBJTFFYQMPSBÎÍPBHSPQFcuária intensificada nos últimos anos; todavia, essa afirmação deve ser mensurada e
DPOëSNBEBQPSQFTRVJTBTQPTUFSJPSFT8.
"SFMBÎÍPFOUSFBÈSFBDPOTUSVÓEBFEJëDBEB QSPKFÎÍPEBTDPOTUSVÎÜFT FPTWB[JPT
VSCBOPT ÈSFBT EFTPDVQBEBT RVF QPUFODJBMNFOUF QPEFSJBN TFS VUJMJ[BEBT DPNP
FRVJQBNFOUP VSCBOP PV ÈSFB MPUFBEB  BQSFTFOUPV EBEPT JNQPSUBOUFT RVBOUP BP
QSPDFTTPEFFTQBMIBNFOUPVSCBOPFN$VJBCÈ0TCBJSSPTDPNUBYBTEFPDVQBÎÍP
mais elevadas dentro dos 25 ha mapeados foram o Morada da Serra (47,9%), o
1FESB   FP$FOUSP/PSUF   5BNCÏNGPSBNFTUFTUSÐTCBJSSPTPT
EFNFOPSFTQFSDFOUVBJTEFWB[JPTVSCBOPT   F  SFTQFDUJWBNFOUF 
0CBJSSPEB-JYFJSB   FP"SBÏT   UBNCÏNFTUÍPFOUSFPTDJODPCBJSSPT
com menos área disponível para ocupação.



$BCFBJOEBSFTTBMUBSRVFBTJNBHFOTDPMFUBEBTFNTÍPEPNÐTEFNBJP FBTEFEPNÐT
EFBHPTUP QPEFOEPIBWFSPTDJMBÎÍPEPTQFSÓPEPTEFDIVWBRVFBMUFSBSJBNBTNFEJÎÜFTEFTVQFSGÓDJF
EF ÈHVB "TTJN TFOEP  UBM BOÈMJTF QPS NBQFBNFOUP EF JNBHFN EF TBUÏMJUF EFWF TFS SFBMJ[BEB BP
longo dos anos para se verificar as alterações ambientais decorrentes das ações antrópicas.

Silva e Romero | Sustentabilidade urbana aplicada: Análise dos processos de dispersão... |

©EURE

figura 10 | Mapeamento de superfície arbórea e de água em 2002 e 2010 no
bairro Araés

fonte elaboração própria (2012).

0TCBJSSPTDPNNBJPSQFSDFOUVBMEFÈSFBTWB[JBTQBTTÓWFJTEFPDVQBÎÍPFOUSFPT
ha mapeados em cada caso foram: São Gonçalo Beira Rio (43,7%), Santa Rosa
   *NQFSJBM    F .PSBEB EP 0VSP    $PNP KÈ GPSB BQSFsentado, o bairro São Gonçalo é de características atípicas, porém, o Santa Rosa
(Fig. 11 ÏVNBÈSFBWBMPSJ[BEB DBSBDUFSJ[BEBDPNPEFBMUBSFOEB BNBJPSFOUSFPT
bairros de Cuiabá no ano 2000), com 37,51 salários mínimos mensais em média
por domicílio (ibge  DPNBTNBJPSFTUBYBTEFFTDPMBSJEBEFFBMGBCFUJ[BÎÍP 
DPNPUBNCÏNSFQMFUBEFWB[JPTFÈSFBTEFFTUPRVFJNPCJMJÈSJP2VBOUPBPTWB[JPT
não passíveis de ocupação, os bairros com maior área identificada são o Imperial
(30,19%), o Araés (25,97%) e o da Lixeira (27,22%).
figura 11 | Mapeamento de área construída e vazios urbanos em 2002 e 2010 no
bairro Santa Rosa, com maior taxa de educação e renda por domicílio
entre os 12 bairros analisados, porém, com alto percentual de vazios
e área não pavimentada.

fonte elaboração própria (2012).
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Contudo, o Santa Rosa não possui todas as vias pavimentadas, apesar da forte
especulação e alta renda domiciliar, pois cerca de 10,22% da área total está sem
QBWJNFOUBÎÍP FORVBOUP EFWJBTOPTIBTÍPQBWJNFOUBEBT#BJSSPTDPNP
Morada da Serra (34,30%), Centro Norte (28,92%), ambos totalmente pavimenUBEPT F/PWB$PORVJTUB   %B-JYFJSB   F"SBÏT   GPSBN
PTRVFBQSFTFOUBSBNNFMIPSFTQFSDFOUVBJTRVFP4BOUB3PTB%FOUSFFTTFT BQFOBT
.PSBEB EB 4FSSB F /PWB $PORVJTUB FTUÍP FN ÈSFBT NBJT QFSJGÏSJDBT /P FOUBOUP 
os bairros com piores índices de pavimentação foram, respectivamente, o Pascoal
3BNPT DPN EFWJBTOÍPQBWJNFOUBEBT o 1FESB DPN  *NQFSJBM DPN  F/PWP)PSJ[POUF DPN  UPEPTFNÈSFBTNBJTBGBTUBEBT
do centro e de baixa renda per capita.
Em síntese, compreendeu-se a impossibilidade de se identificar padrões de urbaOJ[BÎÍPPVSFQSPEVÎÜFTEFNPEFMPTEFQMBOFKBNFOUP TFKBEFDVOIPJEFPMØHJDPPV
QPMÓUJDP UFOEPFNWJTUBRVFBDJEBEFEF$VJBCÈQBSFDFFTUBSQPVDPJOTFSJEBOVN
QSPDFTTPEFEFTFOWPMWJNFOUPVSCBOP QMBOFKBEPFPSRVFTUSBEPQPSNFJPTUÏDOJDPT 
pela gestão pública local. Em geral, os bairros periféricos estão mais suscetíveis aos
processos de intensificação das ocupações iniciadas nas últimas décadas, por isso
DPJODJEF QPSFYFNQMP DPNPBVNFOUPEFDPOTUSVÎÜFT WJBTFEFBSCPSJ[BÎÍPOFTTF
período; contudo, percebe-se em algumas áreas um grande processo de desflorestamentos de áreas naturais e de vegetação exuberante nas áreas periurbanas, deflaHSBOEPVNQSPDFTTPEFJOWBTÍPEPVSCBOPTPCSFPTJTUFNBFOUPSOPRVFQPEFSJBTFS
FWJUBEP UFOEPFNWJTUBBPCTFSWBÎÍPEFFYUFOTBTÈSFBTWB[JBTFNCBJSSPTKÈPDVQBEPT
FDPNJOGSBFTUSVUVSB0WFSEFUBNCÏNTFSFEV[JVOPTCBJSSPTNBJTBOUJHPTFDPOTPMJEBEPT PRVFEFNPOTUSBVNDFSUPEFTDBTPDPNVOJUÈSJPFEBHFTUÍPFNSFMBÎÍPË
BSCPSJ[BÎÍP5PSOBTFBJOEBJNQPSUBOUFDPSSFMBDJPOBSPQSPDFTTPEFPDVQBÎÍPEPT
CBJSSPTEF$VJBCÈËTDPOEJDJPOBOUFTTPDJPFDPOÙNJDBTFFEVDBDJPOBJT EFNPOTUSBOEP
RVFIÈPBVNFOUPEFSFOEBFNÈSFBTDPNNBJPSFTDPMBSJEBEFFOUSFPTNPSBEPSFT 
DPNPUBNCÏNDPOGPSNFIBKBNBJPSQSPYJNJEBEFDPNBTÈSFBTNBJTDFOUSBMJ[BEBT 
DBSBDUFSJ[BOEPTFVNQSPDFTTPEFTFHSFHBÎÍPTPDJPFTQBDJBMJEFOUJëDBEP
Diretrizes de urbanismo sustentável para o século xxi em Cuiabá-MT:
análise qualitativa
Para os próximos anos e com a implementação dos programas federais de aceleração do crescimento (os pacT  B DJEBEF F TVB SFHJÍP TFSÈ NBJT VNB WF[ P QBMDP
de vultosos investimentos para atender a economia crescente, como também para
sediar a Copa do Mundo de Futebol em 20149. Deste modo, Cuiabá, assim como as
demais cidades-sedes brasileiras, será palco de um evento bilionário e mundialmente
BDPNQBOIBEP RVFWBJSFìFUJSOBFDPOPNJBMPDBMFOBDJPOBM QSJODJQBMNFOUFRVBOUP
aos serviços, ao turismo e à exportação de produtos regionais.

9

No dia 20 de outubro de 2011 foi divulgada pela fifa FN ;VSJRVF  4VÓÎB  B MJTUB EBT DJEBEFT
sedes da Copa do Mundo de Futebol em 2014, e da Copa das Confederações em 2013, nesta
ÞMUJNB$VJBCÈFTUBWBFYDMVÓEBFOUSFBTDJEBEFTFMFJUBT#FMP)PSJ[POUF 'PSUBMF[B #SBTÓMJBF3JP
de Janeiro, ficando as cidades de Recife e Salvador de sobreaviso. Para a Copa do Mundo, Cuiabá
TFEJBSÈRVBUSPKPHPTEBQSJNFJSBGBTF
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$POUVEP TFBQSJODÓQJPBDSFEJUBWBTFRVFBTPCSBTVSCBOBTEFJOGSBFTUSVUVSBF
FRVJQBNFOUPTQBSBPNFHBFWFOUPEBfifaFN$VJBCÈoEPUBEPTEFHSBOEFTPSÎBNFOUPTGFEFSBJT FTUBEVBJTF OVNBNFOPSQBSDFMB NVOJDJQBJTo QPEFSJBNTVQSJS
as demandas urbanas ultrapassadas por projetos e obras estruturantes não reali[BEPT BP MPOHP EF EÏDBEBT  BUVBMNFOUF P DFOÈSJP RVF TF UFN Ï PVUSP " BVTÐODJB
EFJOGPSNBÎÜFTTPCSFPTQSPKFUPTËTPDJFEBEF POÍPDVNQSJNFOUPEPTQSB[PTEBT
obras, a elevação do custo das obras sem previsão para conclusão da maioria das
JOUFSWFOÎÜFT PTFRVÓWPDPTUÏDOJDPTEFQSPKFUPFFYFDVÎÍPOBTPCSBTEFFOHFOIBSJB
F JOGSBFTUSVUVSB  BT JTFOÎÜFT ëTDBJT  B RVFEB OB BSSFDBEBÎÍP USJCVUÈSJB F B GBMUB EF
USBOTQBSÐODJB OPT QSPDFTTPT EF DPOUSBUBÎÍP F QSFTUBÎÍP EF TFSWJÎPT QÞCMJDPT  TÍP
alguns dos principais problemas diagnosticados.
" TPDJFEBEF  QPS TVB WF[  UFN TJEP BGFUBEB EF EJWFSTBT GPSNBT  OVN JNQBDUP
EJSFUPEPDBOUFJSPEFPCSBTOBDJEBEF RVFNVEPVUPEBBSPUJOBVSCBOB QSFKVEJcando o tráfego, aumentando-se custos e tempo de deslocamento, o aumento da
poluição por partículas de suspensão, repercussão negativa sobre o comércio e a
economia urbana, as demolições e desapropriações sem projetos executivos definidos, destruição da paisagem e remoção de corredores verdes, etc.). (Fig. 12)
figura 12 | Imagens de obras para a Copa de 2014 que apresentaram problemas
de execução em Cuiabá-MT

üõ÷õþôñõăāąõĂôñĚôùĂõùĄñöù÷ ă ǫõǬoĆùñôąĄÿôñąöýĄóÿýĀĂÿòüõýñăõăĄĂąĄąĂñùăõôõ
drenagem (fonte: <www.noticiastodahora.com.br> /<www.prosaepolitica.com.br>); fig.
ǭoĆùñôąĄÿĂÿôÿöõĂĂÿĆùĖĂùÿ öÿþĄõćććóÿĀñǬǪǫǮ÷ÿĆòĂ öù÷ǮoĆùñôąĄÿôñăõöñĊóÿý
ĀĂÿòüõýñăôõĀñĆùýõþĄñġĞÿ öÿþĄõćććùăăÿõþÿĄùóùñóÿýòĂ öù÷ ă ǯõǰoĆùñôąĄÿăñþĄñ
rosa com problemas de drenagem e execução (fonte: www.g1.globo.com).
fonte adaptado pelos autores (2014).

Se em 2007, a cbf (Confederação Brasileira de Futebol) estimava gastar por volta de
3 CJMIÜFTOBTPCSBTQBSBBSFBMJ[BÎÍPEPFWFOUPOP#SBTJM DPNJOWFTUJNFOUPT
privados em sua maioria, hoje já se fala em cifras acima de R$ 30 bilhões, com
mais de 90% de recursos e financiamentos públicos. E Cuiabá também sofreu com
PTBDSÏTDJNPTTVDFTTJWPTOPTDVTUPTQBSBWJBCJMJ[BSPTJOWFTUJNFOUPT QPJTOPJOÓDJP
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o governo planejava gastar R$ 950 milhões, mas, atualmente, já se ultrapassou a
casa dos R$ 2 bilhões, sem nenhum investimento privado, e com mais de 50% de
recursos provenientes do estado e município.
0T JNQBDUPT BNCJFOUBJT KÈ TF QSFOVODJBN DPN B ÐOGBTF BP TJTUFNB WJÈSJP
(Fig. 13  FN EFUSJNFOUP EP QFEFTUSF F DJDMJTUBT  TFOEP FTUB VNB EBT EJSFUSJ[FT
FRVJWPDBEBTEFQMBOFKBNFOUP"TTJN BMBSHBNTFBWFOJEBT DPOTUSPFNTFWJBEVUPT 
SFUJSBNTF NJMIBSFT EF ÈSWPSFT EB QBJTBHFN VSCBOB EPT DBOUFJSPT DFOUSBJT RVF
agora cedem espaço aos novos modais tecnológicos (Veículo Leve sobre Trilho vlt UPEBWJB TFNVNQMBOPVSCBOPQSÏWJP DBQB[EFPSJFOUBSPEFTFOWPMWJNFOUP
EB DJEBEF FN NÏEJP F MPOHP QSB[P  NFOTVSBOEP F NJUJHBOEP TFVT JNQBDUPT F
prevendo potencialidades. Numa sociedade pouco informada sobre a política
VSCBOBFBTBÎÜFTEFHPWFSOP EFQBSUJDJQBÎÍPSFEV[JEBOPTQSPDFTTPTEFDJTØSJPTEB
cidade (apesar de democraticamente instituída), e com problemas institucionais e
MFHBJTRVFTPCSFQÜFNËTEJWFSTBTFTDBMBTTPDJBJT DPOTUJUVJTFOVNUFSSFOPGÏSUJMËT
JODPSQPSBEPSBTFBHFOUFTFDPOÙNJDPTEBFTQFDVMBÎÍP RVFEFUÏNBDFTTPËNÓEJB BPT
TFUPSFTQPMÓUJDPTFRVFWJTBN BDJNBEFUVEP PMVDSPEFTVBTBUJWJEBEFT
figura 13 | O Ciclo de Dependência Automotiva nos sistemas urbanos, caracteriza
que a dinâmica urbana está focada na circulação, armazenamento e
aquisição de automóveis, e estes induzem o planejamento e uso do
solo em virtude de suas características de transporte

fonte adaptado de litman (2002) e colby (2006).

Confirmando esses prognósticos, segundo Leite (2014), dos 23 km projetados do
sistema vlt, serão concluídos apenas 5,7 km entre o aeroporto Marechal Rondon e
BFTUBÎÍPOBTQSPYJNJEBEFTEP3JP$VJBCÈ RVFTFDPOFDUBSÈË"SFOB1BOUBOBMQPS
USBOTQPSUFDPMFUJWPWFJDVMBS$BCFSFGPSÎBSRVFPvlt é o projeto estruturante mais
importante e oneroso para a cidade, e custará R$ 1,447 bilhão ao todo.
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0QSPKFUPEB"SFOB1BOUBOBM BQFTBSEFVNJODÐOEJPPDPSSJEPFNPVUVCSPEF
 ÏBPCSBRVFFTUÈNBJTBEJBOUBEBFEFWFSÈTFSJOBVHVSBEBFOUSFNBSÎPPVBCSJM
EF DPNUSÐTBRVBUSPNFTFTEFBUSBTP0QSPKFUPDVTUBSÈ3NJMIÜFT FGPJ
orçado inicialmente em R$ 454 milhões, recebendo um aditivo de 15,6% sobre o
custo inicial estimado. (Fig. 14)
figura 14 | Imagens da Arena Pantanal, à esquerda uma imagem do incêndio
ocorrido em outubro de 2013, e à direita, uma vista atual da
construção em fase ﬁnal

fonte

adaptado (2014) de <www.superesportes.com.br> (2013) e <www.f.i.uol.com.br> (2014).

Quanto à mobilidade urbana, os problemas em Cuiabá tendem a se acentuar. Na
última década, o número de veículos em Mato Grosso praticamente triplicou,
saltando de 380 mil para 1,1 milhão. Deste total, há em todo Estado 534,5 mil
BVUPNØWFJT NJMNPUPTFNJMÙOJCVT"DJEBEFEF$VJBCÈEFUÏN NJM
WFÓDVMPT TFOEPNJMBVUPNØWFJT NJMNPUPTF NJMÙOJCVT4FEJWJEJSP
número total de veículos pela população da capital chega-se a uma proporção aproYJNBEBEF WFÓDVMPTQPSIBCJUBOUF FORVBOUPBNÏEJBOBDJPOBMÏEF WFÓDVMP
por habitante e a mundial é de aproximadamente 0,17 (Departamento Nacional
de Trânsito [denatran>  $POTJEFSBOEPRVFPFTQBÎPNÏEJPOFDFTTÈSJPQBSB
VNB WBHB EF FTUBDJPOBNFOUP F BDFTTPT Ï EF  NFUSPT RVBESBEPT  FN $VJBCÈ Ï
OFDFTTÈSJPIBWFS NJMIÜFTEFNFUSPTRVBESBEPTQBSBFTTBëOBMJEBEF
Estudos recentes10 de mobilidade confrontam os dados alarmantes sobre o
aumento da frota de veículos automotivos em 100% de automóveis e 440% de motoDJDMFUBTOBÞMUJNBEÏDBEB UPUBMJ[BOEPNBJTEFNJMWFÓDVMPTOBSFHJÍPEF$VJBCÈF
7ÈS[FB(SBOEF"JOEBDPOGPSNFPFTUVEP DPNEBUBEF GPJJOGPSNBEPRVFFN
$VJBCÈTÍPSFBMJ[BEBTNJMWJBHFOTEJÈSJBTF EFTUBT NJMFNUSBOTQPSUFDPMFUJWP  NJMFNBVUPNØWFJTJOEJWJEVBJTF NJMQPSNFJPTOÍPNPUPSJ[BEPT
0VTFKB EPUPUBMEFWJBHFOTEJÈSJBT DFSDBEFTÍPSFBMJ[BEBTQSJODJQBMNFOUFEF
CJDJDMFUB PRVFDPOEJDJPOBBVNBGBMUBEFQFSDFQÎÍPFBÎÍPQÞCMJDBTPCSFPQSPCMFNB 
RVBOEPTFEFQBSBRVFBDJEBEFÏQSBUJDBNFOUFEFTQSPWJEBEFDJDMPWJBTQBSBFTTBNPCJlidade alternativa. Por outro lado, o fácil acesso às linhas de crédito, incentivos fiscais
às vendas de veículos, aumento dos postos de emprego e de renda da classe média,
BDPNQBOIBEPTQPSVNBFTUBCJMJEBEFFDPOÙNJDB BDBCBNQPSEJGVOEJSBDVMUVSBEP
10 1BSUFEPDPOUFÞEPEBBVEJÐODJBQÞCMJDBQPEFTFSDPOTVMUBEBOPTJUFIUUQXXXDPQBOPQBOUBOBM
com.br/?p=fotosmobilidade
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automóvel pelas cidades brasileiras, deixando em segundo plano os investimentos em
USBOTQPSUFQÞCMJDPFBMUFSOBUJWP0QMBOFKBNFOUPFBBSRVJUFUVSBGFDIBNFTTFDJDMP 
condicionando baixas densidades ocupacionais, isolamento de funções urbanas e de
VTPTTFHSFHBEPTËTGBDJMJEBEFTEFFTUBDJPOBNFOUPFEJTQPOJCJMJEBEFWJÈSJB RVFJODFOtivam o aumento exponencial de carros e motocicletas a sobrecarregar o fluxo do
sistema viário.
No âmbito urbano geral, as conjecturas da economia, da demografia, da habiUBÎÍP  EB NPCJMJEBEF  EP TPDJBM F  FOëN  EP BNCJFOUBM  SFRVFSFN BMHVNBT BÎÜFT
HFSBJTQBSBNJOJNJ[BSBEJTQFSTÍPEBDJEBEF RVFBUJOHFUPEBTBTFTGFSBTEFHFTUÍP
das cidades (federal, estadual e municipal). Uma abordagem de cenários futuros
ÏJNQPSUBOUFQBSBRVFTFQPOUVFEFGPSNBRVBMJUBUJWBPVSCBOPEF$VJBCÈRVFTF
vislumbra, dependente de ações públicas, privadas e coletivas no campo da sustenUBCJMJEBEFVSCBOBQBSBPTBOPTRVFTFTFHVJSÍP
Se as políticas públicas direcionarem para o não entendimento das possíveis
DPOTFRVÐODJBT EB EJTQFSTÍP VSCBOB  DPNP P RVF PDPSSF BUVBMNFOUF  P DFOÈSJP EB
cidade de Cuiabá na próxima década poderá ser muito pessimista0TDBNJOIPTQBSB
VNBDJEBEFTVTUFOUÈWFMTÍPFYUSFNBNFOUFEJGÓDFJT QPJTSFRVFSFNPFOUFOEJNFOUP
e a ação social em sinergia com as ações públicas, característica esta muito longe do
BUVBMRVBESPQPMÓUJDPFTPDJBMEBDJEBEF0HSBOEFEFTBëPFTUÈOBNVEBOÎBEFTTF
QBSBEJHNB F  NVJUBT WF[FT DPNP TF TBCF OB IJTUØSJB IVNBOB  TØ TF BMUFSB VNB
estrutura viciada por meio de sua ruptura ou crise acentuada.
Caso se decida por aumentar a densidade de Cuiabá sem expandir o atual períNFUSPVSCBOP ÏQPTTÓWFMEVQMJDBSPVBUÏUSJQMJDBSBQPQVMBÎÍPEBDJEBEFDPNRVBMJEBEF BNCJFOUBM o EFTEF RVF TF NBOUFOIB B QSPQPSÎÍP BEFRVBEB EF ÈSFBT WFSEFT 
TVQFSGÓDJFEFÈHVB FRVJQBNFOUPTFJOGSBFTUSVUVSBVSCBOBFNSFMBÎÍPËNBTTBFEJëDBEBNBJTDPNQBDUBo BUFOEFOEPBUPEBTBTQSPKFÎÜFTQPQVMBDJPOBJTQBSBBDBQJUBM
RVFBQPOUBNQBSBPÈQJDFEFVNNJMIÍPEFIBCJUBOUFT UBMWF[ QBSBPTQSØYJNPT
anos. Contudo, o perímetro urbano atual, já definido por lei municipal, certamente
pode comportar mais de 1,6 milhões de pessoas investindo-se em adensamento
SFTJEFODJBM SFPDVQBÎÍPEFÈSFBTDFOUSBJTFWB[JPTVSCBOPT GPSUBMFDFOEPTVCDFOUSPT
EF TFSWJÎPT  QFRVFOBT JOEÞTUSJBT F FNQSFHP  QPTTJCJMJUBOEP B NPCJMJEBEF VSCBOB
alternativa e aplicando novas tecnologias ambientais sustentáveis para a redução
de resíduos e consumo de energia. No entanto, a sustentabilidade urbana depende
EFDPOTDJFOUJ[BÎÍPDPMFUJWBF UBMWF[VNEPTGBUPSFTNBJTJNQPSUBOUFT EBWPOUBEF
política para se planejar dentro desses parâmetros.
&N DPOGPSNJEBEF DPN PT FTUVEPT SFBMJ[BEPT  QFSDFCFVTF RVF PT FGFJUPT EP
FTQBMIBNFOUPVSCBOPBUVBNTPCSFEJWFSTPTÉNCJUPT PRVFOFTUFUSBCBMIPGPJDMBTsificado como o quadripé da sustentabilidade: o social, o econômico, o ambiental e
o político RVFBCSBOHFBJOEBBHFTUÍPVSCBOBFBHPWFSOBOÎB RVFTÍPBTQFDUPT
QFSDFQUJWPTFNSFMBÎÍPËTJOUFSBÎÜFTIVNBOBTFTFVTFGFJUPTOPFTQBÎPFTUF BRVJ 
é classificado como o urbano DPOTUJUVJOEPTFOPÞMUJNPÉNCJUPRVBMJUBUJWPBOBMJsado. (Fig. 15)
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figura 15 | Diagrama representativo do efeito do espalhamento urbano sobre as
esferas de análise social, econômica, ambiental, política e urbana

fonte elaboração própria (2014).

Considerações finais
"QSFNJTTBEFTUBQFTRVJTBTFTJUVBFNBQSFTFOUBSËTPDJFEBEFBTEJTDVTTÜFTBDFSDBEB
sustentabilidade urbana e suas aplicações teóricas no futuro das cidades brasileiras,
TFOEPTFVTNÏUPEPTFEJSFUSJ[FTEFQMBOFKBNFOUPSFQSPEV[ÓWFJTBPVUSBTSFBMJEBEFT
VSCBOBTEFTTFDPOUFYUP"TTJN BTQFTRVJTBTSFBMJ[BEBTCVTDBNFTTFEJÈMPHPDPNB
DPMFUJWJEBEF  EFNPOTUSBOEP P RVF PDPSSF DPN BT DJEBEFT OP NVOEP F OP #SBTJM 
apontando seus problemas e, conseguintemente, vislumbrando possíveis soluções a
essa complexa discussão com a aplicação metodológica para a cidade de Cuiabá. Por
TVBWF[ BSFGFSJEBBQMJDBÎÍPEFBOÈMJTFTVSCBOBTQBSBFTUFTÓUJPVSCBOPEFNPOTUSPVB
OFDFTTJEBEFEPQMBOFKBNFOUPMPDBMTFJOTUSVNFOUBMJ[BS UPSOBOEPTFNBJTUÏDOJDPF
DBQB[EFBDPNQBOIBSBEJOÉNJDBVSCBOB QPJT BFYFNQMPEFNVJUBTDJEBEFTCSBTJleiras, a região não tem conseguido planejar, controlar e ordenar o território urbano
e regional de forma abrangente e integrada. Procedeu-se, ainda, à compreensão dos
cenários e das respectivas condicionantes e configurações urbanas em escala mundial e, a partir de então, determinou-se os caminhos alternativos para um urbanismo
sustentável factível em âmbito nacional, coerente ao contexto latino-americano,
considerando-se as particularidades complexas e inerentes a esse processo investigativo. A partir de um repertório teórico e de análises correlatas de cidades, teorias,
DPODFJUPT  GPSNBT EF QMBOFKBNFOUP F HFTUÍP VSCBOB  DPNQSFFOEFVTF RVF BMHVOT
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preceitos urbanísticos recorrentes podem ser aplicados às cidades brasileiras, com
o intuito de torná-las menos impactantes ao meio e ao sistema-entorno, promoWFOEPTFBJOEBBRVBMJEBEFEFWJEB NFMIPSBNCJÐODJBFBDPFTÍPTPDJBM FOUSFPVUSBT
benesses urbanísticas possíveis.
"QØTBEFëOJÎÍPEBIJQØUFTFTPCSFBSFDPSSÐODJBEFVNGFOÙNFOPEFEJTQFSTÍP
VSCBOB BUVBOUF FN $VJBCÈ  DPN ÐOGBTF Ë ÞMUJNB EÏDBEB  EFëOJVTF B SPUJOB EF
QFTRVJTB  PT PCKFUJWPT F PT QSPDFEJNFOUPT NFUPEPMØHJDPT &TUFT TF EFNPOTUSBSBN
BEFRVBEPT RVBOEP QBTTBN B JOUFHSBS B BCPSEBHFN TJTUÐNJDB EB BOÈMJTF VSCBOB
Ë QFSDFQÎÍP EB DJEBEF FN FTDBMBT NBDSP  NFTP F NJDSP  %FTUB GPSNB  QÙEFTF
analisar a forma de ocupação genérica (a da mancha urbana) e das particularidades
(referentes à escala do sítio / bairro). Assim, as determinantes atuantes sobre a
cidade puderam ser identificadas desde o contexto regional-territorial, do urbano,
da cidade (mancha da dispersão urbana) e das parcelas dos bairros (em 25 ha nos 12
bairros escolhidos) selecionados conforme amostragem por região. Parcelas urbanas
RVFCVTDBSBNUSBEV[JS BQBSUJSEFTFVTGSBHNFOUPT PNPTBJDPVSCBOPEF$VJBCÈ
DPNP VN UPEP TJTUÐNJDP  UPEBWJB  SFGPSÎBSBN B OFDFTTJEBEF EF TF EBS QSPTTFHVJNFOUPEFQFTRVJTBËFTTBTBOÈMJTFTFNUFNQPTQPTUFSJPSFT DPNPUBNCÏNFNNBJT
porções e bairros da cidade.
As frentes de análise urbana, como já foi dito, sempre buscaram interpretar os
BTQFDUPT TPDJBJT  FDPOÙNJDPT  BNCJFOUBJT F EF HFTUÍPQPMÓUJDB  QPSÏN TFN OFHMJHFODJBS PT BTQFDUPT TPDJPDVMUVSBJT F IJTUØSJDPT 0 SFDPOIFDJNFOUP EB DVMUVSB  EB
NFNØSJB F EB IJTUØSJB VSCBOB  TÍP FMFNFOUPT FOSJRVFDFEPSFT Ë DJEBEF DPOUFNQPSÉOFB QPJTBTVTUFOUBCJMJEBEFEBDJEBEFEFWFQSJPSJ[BSBTNBOJGFTUBÎÜFTDVMUVSBJT
SFHJPOBMJTUBT KÈRVFFTUBTQFSTPOJëDBNPMVHBSFUSBOTNJUFNBOPÎÍPEFQFSUFODJmento das pessoas ao seu lócus. A identidade urbana e a cidadania coletiva estaCFMFDFNOÓWFJTEFQBSUJDJQBÎÍPFDJWJMJEBEFJNQSFTDJOEÓWFJTËRVBMJEBEFEBDJEBEF
para o futuro. “Sustentar” as relações culturais e a história urbana é permitir a
continuidade do respeito coletivo e do sentido de comunidade às gerações futuras.
%FTUFNPEP BMJUFSBUVSBBQPOUBRVFBDPNQBDUBÎÍPVSCBOBQPEFEFUFSNJOBSFTTB
aproximação comunitária e da coletividade, por meio da morfologia densa, mix de
funções e aumento do capital-social.
A mobilidade urbana, centrada no automóvel, e a falta de controle sobre os atores
especulativos imobiliários ou mesmo sobre as invasões, tem acentuado a dispersão
do perímetro urbano e aumentado as distâncias e custos para se locomover pela
cidade, como também agravando os índices de poluição e degradação ambiental.
1PSPVUSPMBEP PTQSPKFUPTVSCBOPTRVFTFWJTMVNCSBNQBSBB$PQBEP.VOEPEF
2014 se situam sobre modelos de locomoção assentados num território disperso (e
em processo de espalhamento), não se considerando alternativas de maior densidade
VSCBOB BDFTTJCJMJEBEFQBSBQFEFTUSFFDJDMJTUBT FOUSFPVUSBTTPMVÎÜFTRVFQPEFSJBN
mudar a configuração urbana de forma mais sustentável. Nesse cenário, tende-se
à crescente diminuição da coesão social, fragmentação socioespacial dos bairros,
FTWB[JBNFOUPFPCTPMFTDÐODJBEFÈSFBTDFOUSBJTEPUBEBTEFBDFTTJCJMJEBEFFJOGSBFTUSVtura, perda do sentido de domínio das pessoas, dentre outros aspectos concernentes
à cidade dispersa. As intervenções urbanas previstas apontam para um processo
de gentrificação e enobrecimento de algumas áreas de interesse especulativo, em
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EFUSJNFOUP EB QFSJGFSJB EF NFOPS SFOEB  RVF DPOUJOVBSÈ Ë NBSHFN EPT JOWFTUJmentos urbanos e sem acesso direto ao vlt RVF QSJPSJ[B P ìVYP EF UVSJTUBT  ²
DPNQSFFOTÓWFMRVFPTQSPCMFNBTFOGSFOUBEPTOBDPPSEFOBÎÍPEPTHSBOEFTQSPKFUPT
VSCBOPT QBSB B DJEBEF  OPT ÞMUJNPT BOPT  EFDPSSFN EF VNB EFTPSHBOJ[BÎÍP MFHJTMBUJWBFJOTUJUVDJPOBMFNWÈSJBTFTGFSBT OBRVBMBTBVUBSRVJBTFEJWFSTPTØSHÍPTEF
governo (federal, estadual e municipal) não atuam de forma planejada e sinérgica
OPTQSPDFTTPTEFQBSUJDJQBÎÍPTPDJBM EFTFOWPMWJNFOUP BQSPWBÎÍPFëTDBMJ[BÎÍPEPT
QSPKFUPTFPCSBT0QSØQSJPQSPDFTTPMJDJUBUØSJPOP#SBTJMÏCBTUBOUFRVFTUJPOÈWFM 
pois estabelece a competição de empresas pelo menor preço orçado de obra como
um dos critérios principais de escolha.
"QBSUJSEBBQMJDBÎÍPEPTFTUVEPT DPNPSFTVMUBEPEBQFTRVJTB JEFOUJëDPVTFRVF
PGFOÙNFOPEBEJTQFSTÍPVSCBOBJOWBEJVVNUFSSJUØSJPFYUFOTPOBÞMUJNBEÏDBEB
FN$VJBCÈ QPJT PRVFFSBIBFN QBTTPVBFN$POUVEP 
FORVBOUP B ÈSFB VSCBOB BWBOÎPV    B QPQVMBÎÍP EB DJEBEF DSFTDFV BQFOBT
 oEF NJMIBCJUBOUFTQBSBNJMOFTTFNFTNPQFSÓPEP%FTUFNPEP 
BEFOTJEBEFVSCBOBSFEV[JVTF OBÞMUJNBEÏDBEB EF IBCIBQBSB IBCIB
0VTFKB DPOGPSNFBTSFDPNFOEBÎÜFTEFBNCJÐODJBVSCBOBRVBMJUBUJWBBQSFTFOUBEBT
para a cidade, a população atual de 541 mil habitantes poderia atingir mais de 800
mil habitantes sem ocupar novas áreas, apenas densificando os espaços já existentes
oWB[JPTPVTVCVUJMJ[BEPTo EFTEFRVFTFNBOUJWFTTFNPTQFSDFOUVBJTBEFRVBEPTEF
área verde e superfície de água frente à necessária diversidade morfológica da área
PDVQBEB*OTFSJOEPTFOFTUFRVBESPBTÈSFBTWB[JBTQBTTÓWFJTEFPDVQBÎÍP BDJEBEF
poderia atingir, seguramente, cerca de 1,1 milhão de habitantes sem ocupar reservas
naturais ou áreas fora do perímetro urbano atualmente delimitado.
&TTFTBQPOUBNFOUPTDPOëSNBNBJODPOTJTUÐODJBEFVNQMBOFKBNFOUPTFNPSJFOUBÎÜFTUÏDOJDBTFRVFJODFOUJWBNBEJTQFSTÍPFPDVQBÎÍPEFÈSFBTQFSJVSCBOBT"TTJN 
EFWFTF QFTRVJTBS F TJNVMBS NPEFMPT EF EFOTJëDBÎÍP VSCBOB QBSB B DJEBEF  QPJT 
DPOGPSNFPTFTUVEPTEFDMJNBUPMPHJBVSCBOBDPOTVMUBEPT FTUJNBTFRVFBEFOTJEBEF
bruta dos bairros pode atingir até 60 hab/ha (50% acima da densidade atual) em
NÏEJB DPNRVBMJEBEFBNCJFOUBM EFTEFRVFNBOUJEBVNBQSPQPSÎÍPBEFRVBEBEF
TVQFSGÓDJFBSCØSFBFOUSFB TVQFSGÓDJFEFÈHVBEF B WB[JPTFNBUÏ
3%, vias em até 20%, projeção de área construída de até 50%, com coeficiente de
aproveitamento médio de 1,5.
Na escala regional interurbana, ferramentas legais como o ICMS ecológico ou
socioambiental podem atuar sobre investimentos e promovendo desenvolvimento
OBTSFHJÜFTNBJTQPCSFTPVRVFEFUFOIBNNBJPSQFSDFOUVBMEFÈSFBTOBUVSBJTQSFTFSWBEBT  BUFOVBOEP P ìVYP NJHSBUØSJP QBSB B DBQJUBM F NFMIPSBOEP B RVBMJEBEF EF
vida regional. Na escala urbana, o IPTU verde, ecológico ou socioambiental pode
premiar os lotes com maiores incentivos à maior permeabilidade do solo, maior
densidade habitacional, tratamento de resíduos, coleta e aproveitamento de água
QMVWJBM DBQUBÎÍPEFFOFSHJBTPMBS1PSTVBWF[ PFTUBEPFB6OJÍPQPEFNSFQBTTBS
NBJPSFT SFDVSTPT BPT NVOJDÓQJPT RVF QSBUJDBN B HFTUÍP TVTUFOUÈWFM  EJTUSJCVJOEP
compensações fiscais de forma igualitária, sem prejudicar a arrecadação da cidade,
ou do estado como um todo.
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0TBTQFDUPTTPDJPFDPOÙNJDPTFBNCJFOUBJTTÍPUBNCÏNBGFUBEPTOBEJTDVTTÍPTPCSF
a sustentabilidade urbana. A proposição de uma maior compactação das partes, intensificação de subcentros, aproximando-se distâncias e deslocamentos diários entre a casa, o
USBCBMIPFPMB[FS USBOTGPSNBBEJOÉNJDBVSCBOBFBRVBMJEBEFEFWJEBQBSBUPEPT"MÏN
de baratear o acesso à infraestrutura, habitação e transporte, a compactação urbana assoDJBEBBVNBNPSGPMPHJBQPMJDÐOUSJDBQFSNJUFRVFNBJTQFTTPBTUFOIBNBDFTTPËDJEBEFB
VNDVTUPQFSDBQJUBNBJTCBJYPQBSBBHFTUÍP BMÏNEFPUJNJ[BSPDPOTVNPEFSFDVSTPT
naturais, energia e território verde no sistema-entorno. Porém, é necessário estabelecer
parâmetros de análise da compactação urbana e sua eficácia, controlando impactos
DMJNÈUJDPT PUJNJ[BOEPPBDFTTPËJOGSBFTUSVUVSB TFSWJÎPTFFRVJQBNFOUPTF NBOUFOEP
TFBTTJN BTVTUFOUBCJMJEBEFVSCBOBBPMPOHPEPUFNQP.BJTVNBWF[ ÏSFGPSÎBEPP
acompanhamento técnico dos processos urbanos pelo planejamento integrado.
A cidade sustentável também coexiste à economia urbana, pois numa cidade em
RVFTFBEPUFNUBJTDSJUÏSJPTEFPDVQBÎÍP DPOUSPMFFHFTUÍP DFSUBNFOUFBFDPOPNJB
VSCBOBÏJOUFOTJëDBEB BFYFNQMPEPRVFTFWFSJëDPVFNPVUSBTDJEBEFTOP#SBTJMF
no mundo. A geração de “empregos verdes”, derivados de novas tecnologias ambientais e da gestão ecológica da cidade, tende a atuar num ciclo virtuoso para a sustenUBCJMJEBEFVSCBOB1BSBUBOUP ÏOFDFTTÈSJPJOWFTUJSFNQPMPTEFDJÐODJB UFDOPMPHJBF
JOPWBÎÍPOFTTBÈSFB PRVFQPEFSFWFSCFSBSFNNBJPSFTPQPSUVOJEBEFTEFOFHØDJPT 
empregos e marketing urbano para as cidades.
Deve-se pensar a cidade contemporânea sob formas compactas de ocupação,
BVNFOUBOEPTF B TVB DPNQMFYJEBEF F FëDJÐODJB  QSPNPWFOEPTF BTTJN B FTUBCJMJEBEFTPDJBM FDPOÙNJDBFBNCJFOUBM1BSBUBOUP ÏOFDFTTÈSJBBBQMJDBÎÍPFNFOTVração de indicadores urbanos adaptados para as análises complexas do urbano em
TVBSFHJÍPFTQFDÓëDB DPOGPSNFTVBTDPOEJDJPOBOUFTSFHJPOBJT QBSBRVFBHFTUÍPEB
DJEBEF UFOIB  FN NÍPT  GFSSBNFOUBT FëDB[FT OP BDPNQBOIBNFOUP EBT NVUBÎÜFT
urbanas ao longo do tempo.
Por fim, concluiu-se a partir dos estudos sobre a dispersão urbana em Cuiabá e
EFTFVTDPOTFRVFOUFTJNQBDUPTTPDJPFTQBDJBJT TPDJPFDPOÙNJDPT BNCJFOUBJT DVMUVSBJTFEFQMBOFKBNFOUPVSCBOPFSFHJPOBM RVFBHFTUÍPVSCBOBEBDBQJUBMEFWFBDPNpanhar tecnicamente o processo de dispersão urbana identificado, recorrendo-se às
propostas de aplicação e recomendações apresentadas de planejamento urbano e
regional, integrado e sustentável.
A cidade sustentável do futuro deverá agregar novos valores à urbanidade e ao seu
QMBOFKBNFOUP  JOUFHSBOEP SFHJÜFT  NJOJNJ[BOEP JNQBDUPT  QPUFODJBMJ[BOEP JOWFTUJNFOUPTFNQSPMEPDPMFUJWPFEBNFMIPSJBEBRVBMJEBEFEFWJEBQBSBTFVTDJEBEÍPT"
DPFTÍPTPDJBMEFWFTFSJODFOUJWBEBQFMBNBJPSEFOTJEBEFVSCBOBFWBMPSJ[BÎÍPEPTFTQBÎPT
QÞCMJDPT NJOJNJ[BOEPTFBTTJNBTFHSFHBÎÍPTPDJPFTQBDJBM"DJEBEFEFWFTFSQMBOFKBEBDPNPVNNFUBCPMJTNPDJSDVMBS SFDJDMBOEP SFBQSPWFJUBOEP PUJNJ[BOEPFOFSHJB 
SFEV[JOEPPDPOTVNPFNWÈSJBTFTDBMBT NJOJNJ[BOEPSFTÓEVPT QPMVJÎÜFTFUFSSJUØSJP
ocupado. As legislações devem acompanhar as mudanças, contudo, a aplicação e fiscaMJ[BÎÍPEBTMFJTEFWFNTFSSJHPSPTBTQBSBRVFPQMBOFKBNFOUPVSCBOPFSFHJPOBMBUVF
DPNPEJSFUSJ[SFHVMBEPSBFëDB[&OëN BTVTUFOUBCJMJEBEFVSCBOBQFSQBTTBQPSFTTB
GPSNBEFPSEFOBÎÍPFëDJFOUFFUÏDOJDB BQMJDBOEPTFOPWBTUFDOPMPHJBT NJOJNJ[BOEP
EFTJHVBMEBEFTFWPMUBEBQBSBBTQFTTPBT OÍPBQFOBTQBSBBTNÈRVJOBT
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