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APRESENTAÇÃO

Este livro é produto da minha dissertação de Mestrado em 
Geografia desenvolvida na Universidade Federal de Mato Grosso. Na 
ocasião da elaboração do projeto de pesquisa para participar da seleção do 
Mestrado, inquietavam-me as questões relativas ao processo de expansão 
urbana, mais especificamente às diversas alterações no perímetro urbano 
de Cuiabá (MT).

A condição observada à época era o de inúmeras obras de in-
fraestrutura viária sendo implantadas na cidade (muitas decorrentes da 
escolha de Cuiabá como sede de evento esportivo) e de criação de leis de 
reorganização administrativa do território municipal somadas à iminência 
de revisão das leis do Plano Diretor e do perímetro urbano. Esses fatores, 
dentre outros, propiciaram a demanda pela expansão urbana em direção 
à zona rural, o que suscitou ao poder público e à população a discussão 
a respeito da ampliação do perímetro urbano de Cuiabá para abranger 
as áreas entre o perímetro urbano atual e o Rodoanel, uma dessas obras 
de infraestrutura, numa porção do território correspondente à “Área 
Urbana” do Distrito do Sucuri.

A questão que orienta este livro é elucidada no contexto da cons-
tante ocupação de áreas destinadas à expansão urbana em contraponto 
com a manutenção de vazios urbanos na Macrozona Urbana, entendida 
não só como reflexo de legislações urbanísticas, mas como resultado 
de ações de (falta de) planejamento. O tema propõe a análise crítica e 
propositiva da produção do espaço (peri)urbano de Cuiabá por meio 
dos conflitos da definição e aplicação dos instrumentos de ordenamento 
do território pelos diferentes agentes sociais. Essa situação é verificada 
a partir das transformações no espaço periurbano, considerando os 
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elementos estruturadores decorrentes das infraestruturas instaladas, seja 
pela iniciativa pública ou pela privada.

No decorrer do curso de Mestrado, emergiu a necessidade de 
discutir conceitos que caracterizam as áreas de transição rural-urbanas, das 
quais se destaca o conceito de espaço periurbano. A análise voltou-se, então, 
para as ações que incidem sobre o espaço periurbano de Cuiabá, a partir 
de aspectos relevantes da leitura jurídico-urbanística para o planejamento 
do uso e ocupação do solo e a discussão a respeito da criação de novos 
distritos e das delimitações do espaço urbano-rural, que evidenciam que 
o Município deve ultrapassar a dicotomia presente nas definições com 
fins tributários e considerá-la, necessariamente, como uma questão de 
ordenamento territorial para o planejamento do espaço periurbano.

Ao longo deste livro, são apresentadas as condições atuais e em 
curso do planejamento urbano de Cuiabá, com vistas a debater, à luz 
da geografia, urbanismo e direito urbanístico, no que for pertinente, as 
competências por parte da administração municipal para o planejamento 
do espaço periurbano, numa visão ampliada e interdisciplinar. São 
apresentados ainda os conceitos dos termos produção do espaço e 
ordenamento territorial para constituir a base teórica que permite 
relacionar os instrumentos utilizados pelo poder público municipal, 
como o macrozoneamento, a distritalização e a definição das áreas urbanas 
dos distritos e do perímetro urbano com os elementos da atual estrutura 
territorial de Cuiabá. Aborda-se brevemente o processo de urbanização 
em Cuiabá, que resultou na forma de ocupação dispersa, modelo que se 
repete ao incluir áreas do Distrito do Sucuri como urbanas, sendo estas 
contíguas ao perímetro urbano atual.

O resgate do processo de reorganização administrativa distrital do 
município e das alterações das leis que definiram o perímetro urbano – 
preocupações iniciais apresentadas no projeto de pesquisa – vêm ao encontro 
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ao debate a respeito das manobras utilizadas pelos agentes produtores do 
espaço na tentativa de ampliar áreas urbanas/urbanizáveis sem incorrer 
das exigências legais para ampliação do perímetro urbano da cidade.

Para compor subsídios de análise, caracterizam-se a Região 
Administrativa Oeste e a Área Urbana do Distrito do Sucuri a respeito 
da ocupação do tecido urbano e aplicação de instrumentos urbanísticos, 
jurídicos e tributários, como contraponto da necessidade de expansão 
e críticas ao zoneamento proposto. Nesta parte, as atividades realizadas 
com o Grupo de Pesquisa e Extensão Estudos de Planejamento Urbano 
e Regional (ÉPURA), no qual sou pesquisador integrante desde a minha 
graduação em Arquitetura e Urbanismo, trouxeram contribuições 
inestimáveis, nas quais os levantamentos empíricos foram inseridos como 
elementos de investigação e caracterização da estruturação desse território.

As discussões apresentadas neste livro constituem parte dos 
estudos realizados entre 2017 e 2020 no âmbito dos projetos de pesquisa 

“Territorialidades e representações urbanas na Região Metropolitana 
do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC)”, “Dinâmicas territoriais na Região 
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC)” e “Estruturação Física 
e Institucional Mato-grossense: aproximação da Região Metropolitana 
do Vale do Rio Cuiabá”, sendo os dois primeiros vinculados ao Grupo 
de Pesquisas em Geografia Agrária e Conservação da Biodiversidade do 
Pantanal (GECA) e o último associado ao Grupo ÉPURA.

E aqui deixo registrada minha profunda gratidão às professoras 
Doriane Azevedo (orientadora na graduação) e Sônia Regina Romancini 
(orientadora na pós-graduação), que conduziram com maestria todos os 
meus estudos que culminaram na minha formação acadêmica, profissional, 
pessoal e, consequentemente, na edição deste livro.

Agradeço também à professora Tereza Cristina de Souza Higa e 
aos professores Cornélio Silvano Vilarinho Neto, Clayton Ferreira Dal 
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Pozzo e Orlando Alves dos Santos Júnior, pelas contribuições nas bancas 
de qualificação e defesa de Mestrado, que balizaram os rumos da pesquisa 
e cujos questionamentos moldaram minha forma de ler e interpretar as 
ações que incidem no espaço.

Em síntese, esta é uma obra que detém o papel de apresentar uma 
contribuição para o planejamento e ordenamento territorial a partir da 
discussão das implicações relacionadas à manutenção ou alteração (total 
ou parcial) do perímetro urbano – enquanto instrumento de ordenamento 
do território –, em sua relação, articulada ou não, com as diferentes 
escalas do espaço (do regional ao intraurbano), além do registro das ações 
pretéritas e em curso de planejamento urbano em Cuiabá.
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1

PLANEJAMENTO DAS ÁREAS DE 
TRANSIÇÃO RURAL-URBANA

Como capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá está passando 
por um processo de metropolização e vem apresentando alterações da 
estrutura urbana e regional, que são verificadas a partir de intervenções 
em infraestruturas físicas, principalmente no sistema viário. Atualmente, 
o Município integra a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá 
(RMVRC)1 e a relação do Município com os demais integrantes da 
RMVRC (componentes do núcleo e entorno metropolitano, destacados na 
Figura 1) passou a representar um papel de maior importância dentro das 
políticas públicas, cujo foco está voltado mais para o núcleo2 da RMVRC 
(especialmente o Aglomerado Urbano Cuiabá e Várzea Grande) do que 
para os municípios do entorno.

Tais alterações na organização do espaço urbano são resultado de 
intervenções pontuais tanto do poder público ao implementar projetos 
de infraestrutura, na maioria das vezes, relacionados à mobilidade urbana 

– a exemplo do Rodoanel e da pretensa instalação do modal de transporte 
público coletivo de média/alta capacidade: o Veículo Leve sobre Trilhos 

1  A RMVRC foi reconhecida legalmente pela Lei Complementar Nº359 de 27 de 
maio de 2009 (MATO GROSSO, 2009).

2  A Lei Complementar Nº359/2009 apresenta inicialmente quatro Municípios que 
compõem a RMVRC (núcleo): Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livra-
mento e Santo Antônio de Leverger. Além de nove Municípios que compõem o 
Entorno Metropolitano, nomeadamente: Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos 
Guimarães, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário 
Oeste. Os Municípios de Acorizal e Chapada dos Guimarães passaram a compor 
legalmente o núcleo da RMVRC a partir da Lei Complementar Nº577 de 19 de 
maio de 2016 (MATO GROSSO, 2016a).
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(VLT), ambos no aglomerado urbano Cuiabá-Várzea Grande; bem como 
a duplicação de rodovias e execução de trincheiras, entre outros –; quanto 
da iniciativa privada, que atua na organização do espaço, consome maiores 
dimensões territoriais por meio das mais variadas tipologias urbanísticas 
e apropria-se das vantagens locacionais das infraestruturas implantadas 
pelo poder público.

No entanto, verifica-se que tais alterações aplicadas no meio 
intraurbano advêm de projetos e propostas das esferas estadual e federal, 
principalmente, mas carecem de uma relação de conjunto entre os diversos 
projetos e planos urbanísticos e políticas públicas urbanas gerais municipais. 
Esse fato contribui com a acentuação dos problemas socioeconômicos e 
ambientais, configurando uma cidade difusa, a partir de condicionantes 
para diversificação dos usos do solo que ocasionam a ampliação da 
mancha urbana em direção às áreas consideradas rurais, num processo de 
periurbanização – processo que envolve outros conceitos e aspectos que 
serão abordados a seguir.
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Figura 1 – Esquema de localização de Mato Grosso e  
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá

Fonte: Adaptado de IBGE (2018); Mato Grosso (2009; 2016a).  
Nota: Construção do autor.
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Neste trabalho, apresenta-se a análise a respeito do processo 
de ampliação do perímetro urbano e identifica-se como as atividades 
econômicas – do mercado imobiliário, principalmente – e a forma 
dispersa do tecido urbano encontram-se praticamente pela totalidade 
nas quatro Regiões Administrativas de Cuiabá, guardadas as 
particularidades de cada uma.

Em muitas fases, a ampliação do perímetro incluiu como urbana 
grandes extensões de terra, que passaram a ser chamadas de zonas 
de expansão urbanas pelas diversas leis que delimitaram perímetro 
urbano, ou foram simplesmente denominadas Zona de Expansão Urbana 
(ZEX), como são tratadas no Zoneamento apresentado pela Lei de Uso 
e Ocupação do Solo (LUOS) de Cuiabá, a Lei Complementar nº 389, 
de 03 de novembro de 2015 (CUIABÁ, 2015a).

Nessas parcelas do território demarcadas como ZEX, justamente 
por serem consideradas urbanas mesmo sem nenhuma ocupação, não se 
aventam restrições para a implantação de empreendimentos e atividades 
tipicamente urbanas: ao urbanizar-se (parcelar, dotar de infraestrutura, 
ocupar efetivamente), automaticamente, essas áreas deixam de ser ZEX 
e passam a ser enquadradas na Zona de Uso Múltiplo (ZUM).

Ressalta-se que o objetivo desta análise não é elencar todos os 
possíveis termos e conceitos que podem ser atribuídos ao espaço de 
transição urbano-rural, como bem realizado por autores(as) como Entrena 
(2003), Vale (2005), Vale, Gerardi (2006), Miranda (2008), Noronha, 
Hespanhol (2008), Santoro (2012), entre outros, que fundamentam 
teoricamente este trabalho. Adotou-se o conceito de espaço periurbano 
e voltou-se o enfoque para as ações em curso dos agentes produtores do 
espaço que incidem sobre essa parcela do território em Cuiabá.
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1.1 Áreas de transição rural-urbana: aspectos relevantes para o 
planejamento e ordenamento territorial municipal

Na breve discussão conceitual que se segue, cabe lembrar, 
inicialmente, que, no caso dos municípios brasileiros, há uma questão 
conceitual radicada pelas legislações e dada pela própria estrutura política-
administrativa na definição de espaços rurais e urbanos. Como observa 
Ferrari, o critério político-administrativo vigente no Brasil é um dos 
vários parâmetros que podem ser utilizados para distinguir-se o urbano 
do rural: “[...] são consideradas ‘cidades’ as sedes municipais e ‘vilas’ as 
sedes dos ‘distritos’.” (1984, p. 21).

Esse critério político-administrativo foi definido no Decreto-Lei 
nº 311, de 2 de março de 1938, que dispõe sobre a divisão territorial do 
país. Soma-se a isso o critério adotado nos censos do IBGE, em que a 
população recenseada nas cidades e vilas é classificada como urbana. A 
população recenseada como urbana é também aquela residente na zona 
ou área urbana definida pelo perímetro urbano, consequentemente.

José Afonso da Silva (2010) acrescenta a ressalva de que os 
critérios demográfico e econômico não servem para definir as cidades 
brasileiras, pois “[...] são conceitos jurídico-políticos, que se aproximam 
da concepção das cidades como conjunto de sistemas [...]”. Assim, 
segundo o autor, o centro urbano no Brasil só adquire a categoria de 
cidade quando seu território transforma-se em “Município” e a “cidade” 

– núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas político-
administrativo, econômico não-agrícola, familiar e simbólico – passa a ser 
sede do governo municipal, independentemente do número populacional 
(SILVA, J., 2010, p. 25-26).

Para além do contexto nacional, tem-se a proposta do teórico Neil 
Brenner para um debate sobre o que são as cidades. Brenner questiona 
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se existiria alguma outra referência a mais que poderia estar associada o 
conceito de urbano, uma vez que todo mundo parece concordar que as 
cidades são unidades espaciais elementares da idade urbana contemporânea 
(BRENNER, 2018, p. 311). Sua crítica parte da utilização da noção de 
urbanização de maneiras surpreendentemente a-teóricas, “[...] como se 
fosse uma base de interpretação puramente descritiva e empírica para 
referenciar uma tendência natural de organização espacial humana.” 
(BRENNER, 2018, p. 311).

Para o autor, seria impossível tentar delinear o urbano, uma 
vez que não existem critérios padronizados para diferenciar tipos de 
assentamentos urbanos de não urbanos, em se tratando de cunhar um 
termo válido universalmente, além de que as aparentes fronteiras entre 
assentamentos urbanos em contraponto ao seu suposto exterior não 
urbano têm sido constantemente expandidas e reformuladas em todas 
as escalas espaciais (BRENNER, 2018, p. 315-316).

Nota-se que esse tipo de definição de zonas urbanas em contraponto 
com as zonas rurais define também, no Brasil, o limite do que pode ser 
chamado de “cidade”, o que, conforme Brenner, traria uma série de 
problemas em termos de comparabilidade de tipos de assentamentos 
urbanos no contexto global, devido aos métodos empregados por cada 
país, tendo em vista que “[...] as localidades ‘urbanas’ dentro de uma 
jurisdição nacional podem ter pouco em comum com aquelas classificadas 
do mesmo modo em outro lugar.” (BRENNER, 2018, p. 313).

O que seria, então, a cidade – ao menos para o caso brasileiro? Para 
essa questão, J. Silva (2010) destaca algumas dificuldades na formulação 
do conceito, mas aponta alguns requisitos mínimos:

Fixar seu conceito não é fácil. Para chegar-se à sua 
formulação, cumpre lembrar que nem todo núcleo 
habitacional pode receber o título de ‘urbano’. Para 
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que um centro habitacional seja conceituado como 
urbano torna-se necessário preencher, no mínimo, 
os seguintes requisitos: (1) densidade demográfica 
específica; (2) profissões urbanas como comércio e 
manufaturas, com suficiente diversificação; (3) eco-
nomia urbana permanente, com relações especiais 
com o meio rural; (4) existência de camada urba-
na com produção, consumo e diretórios próprios. 
Não basta, pois, a existência de um aglomerado de 
casas para configurar-se um núcleo urbano. (SIL-
VA, J., 2010, p. 24)

Se nem todo núcleo urbano constitui cidade (como são as vilas 
e comunidades distritais), outras três concepções podem ser ressaltadas 
relativamente ao conceito de cidade: “[...] (a) a concepção demográfica; 
(b) a concepção econômica; (c) a concepção de subsistemas”, sendo 
que esta última “considera a ‘cidade’ como um conjunto de subsistemas 
administrativos, comerciais, industriais e socioculturais no sistema nacional 
geral.” (Ibid, p. 24-25, grifo do autor).

Partindo para critérios mais técnicos e jurídicos, há ainda a 
definição de propriedade rural ou urbana no Código Tributário Nacional 
(Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), que utiliza como critério a 
sua localização, seja em zona urbana, ou seja fora dela. Segundo a lei, 
para a classificação da zona em que a propriedade encontra-se, a fim de 
qualificar o tipo de tributo territorial a ser aplicado, entende-se o que 
está disposto nos artigos 29 e 32, sendo a zona urbana caracterizada por 
aquela definida em lei municipal.

A zona urbana ou perímetro urbano é a área territorial dos mu-
nicípios tida como cidades e vilas, nas quais é permitida, conforme 
legislação específica, a implantação de empreendimentos com caracte-
rísticas tipicamente urbanas. O conceito amplia-se para fins tributários 
(para cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
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Urbana, por exemplo) e para reserva de áreas urbanizáveis. Neste último 
caso, verifica-se que, em Cuiabá, a partir de 1994, com a definição do 
perímetro urbano, passou a existir as áreas destinadas à expansão urbana 
internamente ao perímetro. Posteriormente, tais áreas não parceladas 
para fins urbanos, mas destinadas à ampliação da ocupação urbana, pas-
saram a ser classificadas como zonas de expansão e, pelo fato de estarem 
no interior da Macrozona Urbana, sua utilização para fins urbanos não 
encontra restrições legais.

A zona rural do Município, por sua vez, seria toda área excedente 
do perímetro urbano. Identifica-se, neste território, conforme a literatura 
tradicional, sua destinação às atividades não urbanas: agrícola, pastoril ou 
extrativa, geralmente a cargo da iniciativa privada, na qual o valor da terra 
é composto não só pela localização da propriedade, mas também quanto 
às características naturais do solo. São motivos pelos quais a zona rural não 
está sujeita às normas edilícias (voltadas para as edificações) e urbanísticas, 
nem se expõe aos tributos urbanos, como lembra Meirelles (2008).

Cabe a observação de Vale e Gerardi de que, em geral, “[...] para 
os urbanistas (até mesmo geógrafos), a cidade, muitas vezes, é analisada 
por si só, ou por sua dominação sobre o campo.” (Vale; Gerardi, 2006, p. 
244). Enquanto, neste estudo, aponta-se, porém, para a necessidade de 
se considerar os espaços periurbanos enquanto zonas de planejamento, 
em uma visão de conjunto, a partir, então, de uma zona intermediária 
onde a expansão urbana mostra-se mais visível.

Na análise dos processos de distritalização e alterações do perímetro 
urbano, avaliou-se a necessidade de adotar outro termo que permita 
a compreensão da expansão do tecido urbano em direção às áreas de 
transição urbana-rural. O que se pretende evidenciar, neste capítulo, é que 
as zonas urbanas, rurais e de expansão urbana devem ser tratadas como 
elementos de um sistema único. Assim, ao tratar-se do espaço de transição 
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urbano-rural – lido aqui como o espaço periurbano – devem ser analisadas 
em suas interações tanto com a cidade quanto com o espaço rural.

Atualmente, a delimitação da zona urbana de Cuiabá é conteúdo 
do Plano Diretor municipal em atendimento ao preconizado no inciso 
I do artigo 42 do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), enquanto o 
perímetro urbano deve ser aprovado por lei municipal específica. Essas 
delimitações têm um cunho prático, no que concerne à aprovação de 
projetos arquitetônicos e urbanísticos pelos órgãos municipais, pois, de 
acordo com o artigo 3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 
(Lei Nacional de Parcelamento Urbano), “[...] somente será admitido o 
parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor 
ou aprovadas por lei municipal [...]” (BRASIL, 1979).

Dessa maneira, a lei que definiu o perímetro urbano de Cuiabá 
em 1994 (Lei nº 3.412, de 30 de dezembro de 1994), em seu artigo 3º, 
denominou de Macrozona Urbana “[...] a parcela do Território Municipal 
delimitada pelo Perímetro Urbano do Município de Cuiabá.” (CUIABÁ, 
2007b). O Macrozoneamento em Cuiabá, por sua vez, não possui lei 
específica que o defina. O Município compreende, com a delimitação 
do perímetro urbano, que o território divide-se, portanto, em área 
urbana e área rural (CUIABÁ, 2007a), mas sem qualquer relação com 
o Macrozoneamento.

A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) ratifica a denominação 
de Macrozona Urbana, uma vez que o texto define o perímetro urbano 
como sendo a linha que delimita a Macrozona Urbana e, para ficar 
em consonância com a Lei Federal de Parcelamento Urbano, veda a 
instalação de atividades com características estritamente urbanas fora 
dessa Macrozona Urbana (CUIABÁ, 2015a). A delimitação do perímetro 
urbano e, consequentemente, da Macrozona Urbana é dada, porém, por 
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lei própria (sendo a última alteração realizada pela Lei nº 4.719, de 30 
de dezembro de 2004) e não pela LUOS.

A LUOS não define o que seria (ou se haveria) então uma Ma-
crozona Rural. Fica implícito, desse modo, que a zona rural de Cuiabá 
corresponderia a uma suposta Macrozona Rural que deve ser aquela 
que, por exclusão, está fora do perímetro urbano, ou seja, não se encon-
tra inscrita na Macrozona Urbana (Figura 2).

Figura 2 – Município de Cuiabá e divisão em Macrozonas Urbana e Rural

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2007a). Nota: Construção do autor.

Apesar da existência de áreas de conservação e preservação de 
cunho ambiental, como o Parque Nacional Chapada dos Guimarães 
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e Área de Preservação Ambiental (APA) Aricá-Açu (que não possuem 
vocação para ocupação para fins estritamente urbanos), a ausência desse 
conteúdo em lei municipal denuncia a preocupação restrita do município 
em legislar apenas sobre seu espaço urbano, mesmo que, em seu Plano 
Diretor, “[...] considerado instrumento básico, global e estratégico da 
política de desenvolvimento urbano e rural [...]” afirme-se estender as 
diretrizes à “[...] totalidade do território do Município, incluindo as áreas 
urbana e rural.” (CUIABÁ, 2008).

Em se tratando de áreas rurais, para enfocar a variedade de usos 
possíveis e encontrados nelas, Souza (2005) conceitua a franja rural-
urbana ou espaços periurbanos como espaços “[...] preteritamente rurais, 
mas que, mais e mais, são tomados por uma lógica urbana de uso da 
terra (especulação fundiária, residências de fim-de-semana ou mesmo 
principais de famílias de classe média, algumas favelas, atividades de lazer, 
restaurantes etc.).” (SOUZA, 2005, p. 76).

Nestes casos, a agricultura propriamente dita passa a ser “[...] algo 
puramente residual, ou um verniz, uma aparência que esconde a essência 
mais profunda [...]”, como o autor explica, podendo ser observado em 
Cuiabá. Essa essência seria uma “[...] presença insidiosa e cada vez mais 
forte da ‘lógica’ urbana de uso do solo [...]” sobre o espaço rural (SOUZA, 
2005, p. 76). Em outra passagem, o autor cita:

Grandes áreas servindo de pastagem para umas tan-
tas cabeças de gado, por exemplo, nada mais são, fre-
quentemente, que uma “maquiagem” para glebas 
mantidas como reserva de valor por empreendedo-
res urbanos; são, assim, terras de especulação, em 

“pousio social”, por assim dizer, e que serão conver-
tidas, depois de muitos anos ou mesmo após algu-
mas décadas, em loteamentos populares ou condo-
mínios fechados de alto status, dependendo de sua 
localização. Nem tudo aquilo que parece ser, por 



23

conseguinte, de fato é, em matéria de espaço pe-
riurbano... (SOUZA, 2005, p. 28, grifos nossos)

Essa transformação no território tem como consequência a 
ampliação das áreas periurbanas. Segundo Francisco Entrena Durán 
(2003), que estudou o espaço periurbano de urbanização dispersa 
(principalmente das cidades europeias), conceitua-se o periurbano como 
áreas “[...] caracterizadas por formas de urbanização dispersa em que, 
em geral, é altamente complicada distinção clara entre campo e cidade.” 
(DURÁN, 2003, p. 57). A dificuldade em fazer essa distinção vem de 
“[...] um contexto em que as periferias citadinas ou áreas periurbanas 
tendem a aumentar sua extensão e, sobretudo, ter limites cada vez mais 
indefinidos com respeito à área rural.” (Ibid).

Durán (Ibid) observou que, devido à desvalorização das 
atividades agrícolas acompanhada da forte demanda de solo para 
expansão urbana e ao uso arbitrário que é feito dele produzem-se espaços 
desarticulados, submetidos, muitas vezes, a interesses privados escudados 
na inércia permissiva das administrações. Enquanto as cidades crescem, 
continuam crescendo a abertura de manchas urbanas sobre áreas rurais 
e, consequentemente, ampliando o espaço periurbano. O aumento das 
áreas de expansão geograficamente periféricas, nas franjas rurais-urbanas, 
constitui o processo de periurbanização. Assim, esses espaços são um tipo 
de zona de transição entre a cidade e o campo, onde misturam-se atividades 
urbanas e agrícolas, que competem pelo uso do mesmo solo (Ibid).

Vale e Gerardi (2006) buscaram explicar a periurbanização e 
rururbanização enquanto processos consequentes da urbanização difusa 
e que “[...] se fundamentam nas relações campo-cidade, com a expansão 
urbana sobre as áreas rurais, fortalecida pelos avanços tecnológicos dos meios 
de transporte e comunicação.” (VALE; GERARDI, 2006, p. 235-236).
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E pelo fato de, geralmente, a expansão estar inserida num contexto 
territorial favorável ao desenvolvimento, Giuseppe Dematteis (1998) 
aponta que a periurbanização e a forma da cidade difusa “[...] son procesos 
que pueden ser controlados. Pero para controlarlos hay que pensar ante todo 
que se trata de algo estructuralmente nuevo y no de una simple dilatación de 
las viejas periferias urbanas a escala regional.” (DEMATTEIS, 1998, p. 43).

Em relação ao aspecto especulativo atribuído às terras no espaço 
periurbano, as autoras supracitadas partem das considerações de Souza 
(2005) e adicionam que essas terras passam a ter seu valor negociado 
em metros quadrados e não mais em hectares. O “pousio social” vai se 
manifestar, neste aspecto, pela especulação imobiliária tanto na venda 
dos lotes quanto na sua “estocagem” para venda posterior (VALE; 
GERARDI, 2006, p. 238).

Ao tratar das áreas contidas na Macrozona Rural de Cuiabá, como 
são os territórios dos distritos para além do perímetro urbano, deve-se 
evidenciar a diversificação no uso do solo: não apenas as atividades não 
urbanas (aquelas destinadas à exploração extrativa agrícola, pecuária ou 
agroindustrial, próprias das zonas rurais), não se devendo negligenciar a 
existência de loteamentos clandestinos, de sítios de recreio e dos núcleos 
urbanos dos distritos (vilas) – modalidades diversas que a “lógica urbana” 
imprime sobre o rural, as marcas da “urbanidade”.

As análises neste estudo têm, como ponto de partida, os critérios 
político-administrativos – até pelo fato de estarem expressos em lei –, 
mas não se resumem neles. Os critérios que definem o limite entre o 
urbano e o rural são múltiplos, sendo que a delimitação do perímetro 
urbano é resultado de inúmeros processos que ocorrem no território 

3  Na impossibilidade de acessar a obra original, realizou-se a leitura de documento 
disponível na internet, onde a paginação segue a ordem do documento, mas não a 
da publicação original.
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– arbitrários ou não. Essa situação é expressa por Spavorek, Leonelli e 
Barretto ao mencionar que os municípios, ao delimitarem o urbano, “[...] 
carecem de uniformidade, normatização e pecam por não considerar a 
funcionalidade dos territórios demarcados.” (SPAROVEK; LEONELLI; 
BARRETTO, 2004, p. 15).

Para esses autores, as “[...] linhas traçadas, separando o rural do 
urbano, geralmente representam os interesses citadinos e setoriais ligados 
às forças e grupos que exploram o capital imobiliário local[...]” e só têm 
como critério objetivo de divisão territorial (Ibid). Concorda-se com a 
observação de que, frequentemente, o “comportamento urbano” é mais 
observável apenas a partir de uma certa distância “do perímetro para 
dentro”, enquanto o rural, de fato, vai aparecer a uma certa distância 

“do perímetro para fora”.

Mais uma vez, o presente estudo apoia-se em Brenner (2018), 
que questiona se o “fenômeno” urbano poderia continuar ancorado 
exclusivamente “dentro” da cidade. Com efeito, conforme

as rígidas limitações analíticas impostas por essas su-
posições ‘pontilhadas’ do urbano vão ficando mais 
flexíveis, os dualismos estatísticos da teoria urbana 
popular (cidade/campo, urbano/rural, interior/ex-
terior, sociedade/natureza) também se tornam mais 
capazes de serem rapidamente superados. (BREN-
NER, 2018, p. 317).

Neste trabalho, propõe-se flexibilizar as limitações analíticas com 
a utilização de um conceito que trate do espaço de transição, é, neste 
sentido, o que se enquadraria como periurbano para as análises no caso 
de Cuiabá. A peculiaridade da ocupação dessas áreas periurbanas, como 
observou Durán (2003), é que nelas “[...] manifestam-se formas de 
sociedade cujas características sociais e econômicas estão em processo de 
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transformação e de redefinição, sendo, por isso, espécies de construções 
‘híbridas’, meio termo entre o urbano e o rural.” (DURÁN, 2003, p. 65).

No campo da literatura urbana, Santoro, Cobra e Bonduki (2010) 
apontam a ação do mercado informal e formal na expansão urbana: o 
primeiro, por meio da busca da economia obtida com a redução de custos 
(encontrada pela implantação da urbanização em uma estrutura difusa 
e dispersa); o segundo, pela busca da inovação do produto imobiliário 
ofertado pelo mercado (SANTORO; COBRA; BONDUKI, 2010, p. 
419) – como são os condomínios horizontais, entre outros. Como Durán 
(2003) já havia ressaltado, esse tipo de atuação do mercado formal trata-
se de um “[...] efeito da expansão e dispersão da cidade que dá lugar a 
espaços sociais específicos só parcialmente assimilados pelo complexo 
crescimento urbano” (DURÁN, 2003, p. 65).

Para ampliar a discussão, acrescentam-se os estudos de Pedro 
Abramo (2007) sobre o papel determinante do mercado imobiliário no 
processo de coordenação social do uso do solo e produção da estruturação 
intraurbana, seja ele formal ou informal. O mercado informal (por meio do 
sub-mercado das áreas populares informais consolidadas) e o formal (por 
meio da externalidade de vizinhança – venda de imóveis que alimentam 
o desejo de proximidade com os seus próximos) promovem uma cidade 
compacta; já o mercado informal de loteamentos e o mercado formal de 
inovações espaciais (normalmente estruturas de uso extensivo do solo) 
produzem, do ponto de vista da estrutura urbana, uma cidade difusa (Ibid).

O mercado formal supre a demanda de uma classe social média 
que não encontra mais satisfação na cidade concentrada (e seu conjunto 
de problemas urbanos), assim surge uma nova concepção de habitat, ou 
um modelo, como aponta Indovina (2004, p. 51). Esse modelo tem seu 
sucesso e aceitação devido em parte à difusão do transporte individual 
privado, também observado nas cidades brasileiras, e, com isso, ao mesmo 
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tempo aumenta a propensão à mobilidade, por outro lado, amplia-se o 
“território acessível”, favorecido pela implantação de obras públicas viárias.

Para Indovina, “[e]ste hecho tiende a transformar una población 
difusa en una zona de mercado intenso y, en cuanto tal, interesante para 
la oferta de algunos servicios privados. Es decir, la movilidad acrecentada ha 
dilatado los confines espaciales de la posible área de mercado.” (INDOVINA, 
2004, p. 54, grifos do autor). E, como mercado aqui acrescenta-se o 
próprio mercado imobiliário, que se vale das obras públicas viárias para 
não apenas dar acesso, mas valorizar seus empreendimentos.

Como ponto negativo desse modelo de urbanização difusa que 
se apresenta como uma grande consumidora de espaço, a demanda de 
serviços para uma população rarefeita caracteriza-se como um potente 
fator comprometedor do espaço.

O poder público local, nessas situações, acaba por adotar uma 
política de incremento e dotação de infraestruturas e serviços, como 
aponta Indovina, numa ação com duplo intuito, “[...] sea para realizar 
parte de los objetivos que justifican su ‘existencia’, sea para conquistar el 
consenso de una población más exigente, sea para atraer nueva población 
con tal de ampliar la dimensión de la ciudade (el número es siempre poder).” 
(INDOVINA, 2004, p. 53).

Para tratar-se desse processo em Cuiabá, faz-se necessária uma 
análise empírica das formas de ocupação do tecido urbano – seja pelo 
uso real do solo (destacando os vazios urbanos), seja pelas tipologias 
urbanísticas empregadas nos últimos anos –, associada ao levantamento 
das infraestruturas e serviços implantados pelo poder público. Essa 
análise será apresentada no terceiro capítulo em estudo de caso para um 
recorte espacial específico.
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No campo da produção da cidade difusa pelo mercado formal, a 
iniciativa privada, ao menos no discurso, diz não haver áreas desocupadas 
na porção consolidada do tecido urbano e pressiona o poder público 
para permitir as diversas tipologias urbanísticas, ou “inovações espaciais”, 
geralmente implantadas no espaço periurbano – espaço que o Município 
de Cuiabá parece ter reservado para os empreendimentos da categoria 
de uso “Alto Impacto Não-Segregável”, como preconiza a sua LUOS.

Portanto, neste trabalho, adotou-se o conceito de espaço 
periurbano como parte integrante da zona urbana ou urbanizada, a 
exemplo das Zonas de Expansão Urbana, inseridas no perímetro urbano, 
mas se segue um pouco além: avançando sobre o território rural. Existe 
uma demanda crescente pelo uso do solo por atividades urbanas, que, 
consequentemente, substituem a atividade rural, sobretudo, no entorno 
urbano, numa pressão permanente pela expansão urbana periférica. Essa 
demanda encontra-se com tipologias urbanísticas adotadas, a qual é 
altamente consumidora de novos espaços, resultando em crescimento 
físico-territorial em extensas dimensões horizontais, contrariando a ideia 
da sustentabilidade em relação à economia urbana e ambiental defendida 
em âmbito mundial.

A partir desse ponto de vista do meio ambiental, os espaços 
periurbanos são submetidos muitas vezes a interesses privados, apoiados na 
permissividade das administrações e, por meio das tipologias urbanísticas 
adotadas, tem-se uma demasiada alteração do meio físico. Como se 
observa historicamente, a administração municipal atua como “cúmplice” 
de tais interesses ou, ao menos, coaduna-se com eles, ao adotar a opção 
de transformar em urbana uma área distrital, por exemplo. Esse fato 
reflete a coexistência de processos ligados à expansão urbana, como 
a implantação de condomínios fechados de luxo (cada um com seu 
diferencial atrativo: da promessa de maior segurança a praias artificiais 
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– como será apresentado adiante) de um lado da cidade e loteamentos 
destinados à moradia popular, do outro.

Por outro viés, ao voltar-se a análise para o espaço rural e seu 
ordenamento, verifica-se que o parcelamento do solo rural para fins 
urbanos em área localizada fora da zona urbana ou de expansão urbana 
é tratado na legislação agrária federal. Esse tipo de parcelamento consta 
no Art. 96 do Decreto nº 59.428, de 27 de outubro de 1966 (BRASIL, 
1966a); no Art. 53 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e 
na Instrução Especial INCRA nº 17-B/1980, sendo que esta dispõe 
especificamente sobre parcelamento de imóveis rurais:

[...] os parcelamentos com vistas à formação de nú-
cleos urbanos, ou à formação de sítios de recreio, 
ou à industrialização, somente poderão ser execu-
tados em área que:
a) por suas características e situação, seja própria 
para a localização de serviços comunitários das áre-
as rurais circunvizinhas;
b) seja oficialmente declarada zona de turismo 
ou caracterizada como de estância hidromine-
ral ou balneária;
c) comprovadamente tenha perdido suas caracte-
rísticas produtivas, tornando antieconômico o seu 
aproveitamento. (BRASIL, 1980)

Observa-se com isso que não há uma lacuna jurídica sobre o solo 
rural, embora sejam legislações formuladas entre 30 a 50 anos passados, 
refletindo condições de uma época em que o país estava passando 
pelo processo de urbanização. O que se verifica, atualmente, é uma 
inversão na ótica rural-urbana, a partir de uma nova realidade, em que 
a dinâmica institucional da gestão territorial passa a refletir um Brasil 
mais urbano que rural.
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O espaço rural, na visão atual da política de ordenamento territorial 
passa, a partir da Constituição Federal de 1988, a ser objeto integrante 
do planejamento e gestão municipal e de seu principal instrumento: o 
plano diretor. Trata-se de uma fase em que os municípios, imbuídos 
dessa atribuição, devem aparelhar-se em todas as instâncias para atender 
plenamente a essas funções.

A falta de um aparato técnico especializado nas prefeituras, 
herança da falta de tradição no planejamento urbano, bem como de 
um instrumental jurídico atualizado em relação às novas demandas da 
urbanização e, em especial, nas áreas periurbanas, deixa uma lacuna que 
precisa ainda ser preenchida na questão do planejamento e ordenamento 
territorial municipal.

Assim, admitindo o processo de expansão urbana caracterizado 
pela produção de espaços ineficientes, segregados e insustentáveis que 
derivam de uma atuação irrestrita dos agentes privados, muitas vezes com 
a anuência da administração municipal, verifica-se a necessidade de um 
planejamento e estratégias socioeconômicas, ambientais e urbanísticas para 
o ordenamento dos espaços periurbanos, de maneira a coibir processos 
especulativos, prejuízos de ordem urbana-ambiental, fazendo-se com a 
devida aplicação dos instrumentos jurídicos, urbanísticos e tributários 
na distribuição justa dos ônus e benefícios da urbanização (ENTRENA, 
2003; SANTORO, 2012, 2014).

Estudar o espaço periurbano, a partir da compreensão que o 
perímetro urbano ultrapassa a condição de uma linha que divide a zona 
urbana e rural, concede base para ultrapassar, também, a dicotomia 
imposta pelo critério político-administrativo vigente no Brasil. Proceder-
se-á com uma caracterização do espaço periurbano de Cuiabá, destacando 
para tal as Zonas de Expansão Urbanas, os sítios de recreio e as tipologias 
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urbanísticas empregadas no periurbano que contribuíram para a produção 
da cidade dispersa.

1.2 O espaço periurbano no planejamento municipal

1.2.1 A competência municipal sobre o espaço urbano e rural

Diversos são os fatores que levam à ocupação do espaço periurbano, 
o que faz emergir a questão referente às atribuições do município para 
legislar sobre o ordenamento territorial não apenas das zonas urbanas, mas 
também das rurais. Para isso, antes que se possa tecer as considerações 
sobre o espaço periurbano no planejamento municipal, buscou-se, com 
base nos preceitos e temas próprios do Direito Urbanístico, os aspectos 
relevantes da leitura jurídico-urbanística referentes ao controle jurídico 
dos processos de desenvolvimento, uso, ocupação, parcelamento e gestão 
do solo que dizem respeito às áreas urbanas e rurais.

A relação urbano-rural no direito urbanístico é evidenciada na 
lição de Hely Lopes Meirelles (2008), que, para o autor:

[...] se criou em nossos dias o direito urbanístico, 
ramo do direito público destinado ao estudo e formu-
lação dos princípios e normas que devem reger os es-
paços habitáveis no seu conjunto cidade-campo. 
[...] cabem no âmbito do direito urbanístico não só 
a disciplina do uso do solo urbano e urbanizável, de seus 
equipamentos e de suas atividades, como a de qualquer 
área, elemento ou atividade em zona rural que inter-
fira no agrupamento urbano, como ambiente natu-
ral do homem e da sociedade. [...] Assim, o direito 
urbanístico visa precipuamente à ordenação das ci-
dades, mas os seus preceitos incidem também so-
bre as áreas rurais, no vasto campo da ecologia e da 
proteção ambiental, intimamente relacionadas com 
as condições de vida humana em todos os núcleos 
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populacionais da cidade ou do campo. (MEIREL-
LES, 2008, pp. 525-526, grifos nossos em negrito)

Os princípios constitucionais que orientam a política urbana, 
as responsabilidades atribuídas às entidades federadas e as normas 
constitucionais específicas da política urbana apontam para uma atuação 
de maior destaque para os municípios no que diz respeito à atividade 
urbanística. A Constituição Federal de 1988 estabelece uma divisão de 
competências entre os entes federados, que é bastante complexa, pois há 
atribuição de competências privativas e concorrentes distribuídas entre 
as diversas matérias, incluindo as da política urbana (BRASIL, 1988).

Neste sentido, a Carta Magna apresenta a descentralização político-
administrativa e atribuiu ao município um importante papel: este ente 
passa a ter autonomia política por ter capacidade própria de auto-
organização, de auto-governo, de auto-legislação e de auto-administração. 
A Constituição Federal prevê que a competência de promover adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano é dos municípios, ainda que 
seja uma competência concorrente com a União e Estados Federados.

Resumidamente, à União incumbe legislar sobre normas gerais; 
aos municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local; e aos 
Estados cabem as competências residuais, isto é, aquelas não pertencentes 
aos demais entes. Neste sentido, o termo local é atribuído às questões 
próprias na escala do Município.

O planejamento urbanístico local encontra seu fundamento 
no artigo 30 da Constituição, do qual se destacam os seguintes incisos:

Art. 30 [...]

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
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II - suplementar a legislação federal e a estadu-
al no que couber;

[...]

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada 
a legislação estadual;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordena-
mento territorial, mediante planejamento e contro-
le do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; [...] (BRASIL, 1998, art. 30)

A distribuição das competências constitucionais relacionadas ao 
urbanismo, principalmente no que se refere às atividades urbanas em 
zona rural, provoca várias leituras jurídicas. Para Saule Jr. (1997), mesmo 
que não haja uma previsão expressa para o Município legislar sobre o 
direito urbanístico, a competência municipal sobre a política urbana é 
preponderante em relação à competência dos demais entes. O autor se 
baseia na leitura das competências privativas do artigo 30, citado acima, 
e nas normas do capítulo da Política Urbana, especialmente o artigo 182, 

“[...] que definem o Município como o espaço político institucional, para 
a realização constitucional das normas dirigentes da política urbana em 
especial através do plano diretor.” (SAULE Jr., 1997, p. 97).

Botrel (2007) realiza uma análise na Constituição a respeito dessa 
distribuição constitucional de competências e indica a incumbência dos 
municípios em promover o ordenamento territorial enquanto caberia 
à União, em sede de competência privativa, instituir diretrizes para o 
desenvolvimento urbano. Assim, “[...] cabe aos três níveis de poder legislar 
concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, 
econômico e urbanístico [...]”, mas que “[...] nesse sistema de competência 
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complementar, ao Município caberá apenas suplementar a legislação 
federal e estadual, no que for pertinente.” (BOTREL, 2007, p. 23-24).

O município, com base na sua competência suplementar, “[...] 
pode legislar suplementarmente sobre matérias previstas no âmbito das 
competências comum e concorrente como meio ambiente, educação, 
cultura, saúde e direito urbanístico.” (SAULE Jr., 1997, p. 78-79) e, 
para evitar conflitos de competência, “[...] deve ser adotado o critério da 
preponderância do município sobre os interesses locais, o que não impede 
do mesmo assunto ser de interesse regional ou nacional [...]”, como é o 
caso do ordenamento territorial municipal (Ibid, p. 223-224). Em matéria 
de ocupação do espaço periurbano, caberia ao poder público municipal, 
por meio do plano diretor, instituir a política de desenvolvimento e de 
expansão urbana (BRASIL, 1988, Arts. 30 e 182).

Para Meirelles (2008, p. 80), por sua vez, a regulamentação da 
zona rural “[...] é da competência da União e está sob as normas do 
Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30.11.1964) e do Código Florestal 
(Lei 4.771, de 15.9.1965) [...]”, enquanto isso autores como Saule Jr., 
Almeira e Cardoso (2007) apontam que é impossível separar o urbano 
e o rural ao visar garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade, pois “[...] o sistema social e econômico local necessita dos 
equipamentos, da infraestrutura e dos serviços urbanos para desenvolver 
suas atividades agrícolas e agrárias na zona rural [do Município].” (SAULE 
Jr.; ALMEIDA; CARDOSO, 2007, p. 309).

Com a breve exposição dos autores supracitados, pode-se concluir 
que o Município deve assumir o protagonismo quando o assunto é 
legislar sobre o território municipal (que se entende abranger tanto as 
zonas urbanas quanto rurais). As dúvidas que surgem, então, passam a 
ser referentes ao planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação urbana sobre o solo rural.
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Neste sentido, Meirelles (2008, p. 79-80) sugere que as “Zonas de 
expansão urbana” reservadas para receber novas edificações e equipamentos 
urbanos, no normal crescimento das cidades e vilas, ainda que localizadas 
no território rural, devem ser delimitadas pelo Município com antecedência 
para que estejam submetidas às restrições urbanísticas do Plano Diretor 
e às normas do Código de Obras para suas edificações e traçado urbano. 
Para Meirelles, seria inútil esperar que essas zonas sejam urbanizadas, 
para só então sujeitá-las aos regramentos edilícios e às regras urbanísticas 
que condicionam a formação da cidade (Ibid). Isso pode ser traduzido, 
a exemplo do que ocorre em Cuiabá, por inserir a priori as Zonas de 
Expansão Urbana dentro do perímetro.

Para tentar dirimir os conflitos e flagrantes na ocupação das áreas 
rurais, na revisão da LUOS de Cuiabá, em 2015, incluiu-se, no artigo 
2º e seus parágrafos, que, fora do limite do perímetro urbano, deve ser 
observado o que dispõe:

Art. 2º [...].

§ 1º Fora do perímetro urbano de Cuiabá é vedada a 
instalação de atividades com características estritamente 
urbanas, inclusive para usos residenciais multifamiliares, 
excetuando-se urbanização do solo na modalida-
de de chácaras de recreio, bem como as atividades 
turísticas, religiosas, de saúde, de fins filantrópi-
cos, de pesquisas cientificas, educacional, agrícola/
rural, ambiental e comércio de apoio às rodovias.

§ 2º As exceções de que tratam o § 1° deste artigo poderão 
ser aprovadas fora da Macrozona Urbana de Cuiabá, 
mediante análise prévia emitida pelo Instituto de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU, 
bem como regulamentação específica e demais exi-
gências dos órgãos federais e estaduais competen-
tes. (CUIABÁ, 2015a, grifos nossos)
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No ano de 2016, o Município, por meio do IPDU e Procuradoria 
Geral do Município (PGM), iniciou as discussões para a elaboração de 
um decreto que viesse a regulamentar a instalação de atividades com 
características estritamente urbanas na sua área rural, culminando na Lei 
6.539 de maio de 2020 e no Decreto 7.963 de junho de 2020.

Segundo informações verbais4 da servidora do órgão responsável 
pela aprovação de projetos do Município, a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano (SMADES), o Município precisava regulamentar 
como seria a implantação de atividades na área rural. Assim sendo, foi 
criado um decreto, em 2017, definindo quais poderiam ser essas atividades. 
Para a modalidade chácara de recreio, especificadamente, continua-se 
usando como base para aprovação de projetos uma lei de 1981 e suas 
alterações posteriores.

As áreas rurais não possuem índices urbanísticos para serem 
aplicados na aprovação de projetos, assim sendo, o Município faz 
uma analogia com outras áreas do zoneamento, já previstas na LUOS, 
para conseguir aprovar algum empreendimento. A técnica ressaltou 
que a necessidade de alvará de obras é também uma demanda dos 
empreendedores e da população que pretende construir dentro da 
legalidade e ainda buscar formas de financiamento, o que, por fim, leva 
a necessidade de apresentar projetos a SMADES, sem necessariamente 
a aprovação prévia do IPDU, como especifica a LUOS. As maiores 
demandas no meio rural5 estão sendo, entretanto, para a regulamentação 
das atividades de comércio de apoio à rodovia, como são os postos de 
combustíveis, hotéis, restaurantes, oficinas mecânicas e borracharias, etc.

4 Informações transcritas de entrevista realizada em maio de 2018 com A. S. P., ex-
-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo e Pesquisa do IPDU, atual servidora da 
SMADES.

5 Informações concedidas verbalmente por L. B. S. C., atual Diretor de Plano Diretor, 
Urbanismo e Pesquisa do IPDU, em janeiro de 2019.
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No rol das legislações municipais, de acordo com o Estatuto da 
Cidade, a finalidade do planejamento local é o adequado ordenamento do 
território municipal (BRASIL, 2001). Regulamentar e criar instrumentos 
para esse ordenamento é função do plano diretor aprovado pela Câmara 
Municipal e devem ser abrangidas pelo plano tanto a zona urbana como 
a zona rural. É o Município que tem a competência para promover o 
planejamento local sobre todo o seu território, uma vez que o Estatuto 
traz a diretriz de promoção da integração e complementaridade entre 
as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 
socioeconômico.

Para garantir o pleno desenvolvimento da gestão democrática da 
cidade, cabe ressaltar, como observado por Saule Jr. (1997), o desafio que 
recai sobre o Município que é “[...] conseguir estruturar e manter os seus 
órgãos administrativos (recursos humanos, materiais, financeiros) para 
desenvolver com plenas condições as atividades que lhe foram atribuídas 
constitucionalmente.” (SAULE JR., 1997, p. 225).

No que se refere aos órgãos administrativos, o poder público 
municipal em Cuiabá parece ter seguido na contramão. Na visão de A. S. 
P., a forma com que o Poder Executivo Municipal estrutura seus órgãos 
denota a importância que é dada ao planejamento:

Olha, o planejamento, né? O nosso grande problema 
é a falta dele, né? Falta da continuidade dele. Então 
depende muito do gestor. Se o gestor tem um co-
nhecimento maior da necessidade do planejamen-
to urbano, [...] ele direciona algumas diretrizes. Se 
não tem, alguns outros até tiram essas diretrizes, né? 
Como o IPDU, que era uma Fundação, aí depois 
deixou de ser [...]. Então ele não tem autonomia. 
Não tem autonomia financeira. Então, na verdade, 
muito pouco pode se fazer na situação que ele está 
hoje dentro do planejamento. Tanto é que algumas 
atividades de rotina do planejamento deixaram de 
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serem feitas, como o Perfil Socioeconômico. Alguns 
estudos estão parados lá em 2010, não teve atualiza-
ção. O próprio Plano Diretor o IPDU não consegue 
elaborar, ou gerenciar esse plano, que já está atrasa-
do. [...] Mas assim, o resultado [em fortalecimen-
to da estrutura institucional de planejamento], não 
estamos vendo esse resultado. (Informação verbal)6

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), 
um dos principais órgãos do Sistema Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Estratégico, foi extinto em 2010 e recriado em dezembro 
de 2014, porém com status de superintendência da Secretaria Municipal 
de Planejamento, ou seja, sem autonomia e dotação orçamentária própria. 
Os prejuízos quanto a essa vacância de quatro anos de um órgão de 
planejamento no município demandarão tempo para serem identificados 
em sua totalidade, embora sua estrutura técnica permanente não tenha 
sido implementada desde a sua criação em 1986.

Como exposto, o debate parte das competências constitucionais 
sobre o ordenamento do espaço urbano e rural – e, por conseguinte, do 
espaço periurbano –, é extenso, mas não se encerra. Ressaltam-se algumas 
ocasiões em que se buscou, mesmo que apenas por vias legislativas, dispor 
de diretrizes para o uso e ocupação do espaço periurbano, a exemplo das 
leis de perímetro urbano, sítios de recreio ou a própria LUOS – alguns 
casos apresentados no segundo capítulo.

No entanto, cabe destacar que a arbitrariedade das leis, seja do seu 
conteúdo, seja do processo de aprovação – pois inúmeras leis territoriais 
de Cuiabá foram aprovadas no final de gestões de prefeitos (ou mesmo 
na ausência destes, situação em que a lei foi sancionada pelo presidente 
da Câmara de Vereadores enquanto prefeito interino) – pode ser tão 

6 Informações transcritas de entrevista realizada em maio de 2018 com A. S. P., ex-
-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo e Pesquisa do IPDU, atual servidora da 
SMADES.
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prejudicial quanto a ausência do arcabouço legal. A política urbana deveria 
então perpassar as etapas de planejamento, ocupação e gestão do solo 
urbano e do seu entorno, ancoradas nos princípios do direito urbanístico, 
visando garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.

1.2.2 Leitura jurídico-urbanística para o planejamento da 
expansão urbana

Nesta seção do trabalho, pretende-se abordar como a expansão 
urbana pode ser entendida nas legislações territoriais ou quais instrumentos 
são fornecidos pelos marcos jurídicos para dotar o poder público municipal 
de estratégias a fim de planejar, ordenar ou coibir a expansão urbana. São 
marcos jurídicos como a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Lei 
Nacional de Parcelamento Urbano); a Constituição Federal de 1988; a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade); bem como 
as lei municipais, como a Lei Complementar nº 150, de 29 de janeiro 
de 2007 (Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá, 
atualmente em processo de revisão) e a Lei Complementar nº 389, de 03 
de novembro de 2015 (Lei de Uso e Ocupação do Solo), principalmente. 
Espera-se ainda que os instrumentos para o ordenamento na escala da 
região metropolitana contidos no Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (PDDI/
RMVRC) sejam incrementados nas revisões dos planos municipais.

Para a discussão, parte-se, inicialmente, da constatação de 
Gonçalvez e Cruz (2018, p. 22) de que a “[...] cidade, vista pelo 
ordenamento jurídico pátrio, é composta de leis tipicamente territoriais 

– tais como o Plano Diretor, a Lei Orgânica e a Lei de Zoneamento do 
Município –, sendo pensada, em termos gerais, via Estatuto da Cidade”. 
Fraporti (2018) apresenta uma reflexão sobre os alcances e limitações 
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dos instrumentos de planejamento e gestão urbana, especialmente, após 
a promulgação da nova Constituição Federal de 1988, período em que 
as atenções voltam-se para os Estados, responsáveis pela elaboração das 
Constituições Estaduais, e para os Municípios, responsáveis pelas referidas 
Leis Orgânicas Municipais e Planos Diretores.

A Constituição de 1988, de maneira inédita, deu bastante atenção 
à matéria urbanística, reservando-lhe vários dispositivos sobre diretrizes do 
desenvolvimento urbano e planos urbanísticos, sobre a função urbanística 
da propriedade urbana, especialmente nos artigos 21, 30 e 182. Além disso, 
atribuiu ao Município a responsabilidade para a realização constitucional 
das normas dirigentes da política urbana, em especial através do plano 
diretor (FRAPORTI, 2018, p. 175).

Edésio Fernandes destaca a tradição no país de falta de 
regulamentação das leis, a exemplo do Capítulo da Política Urbana 
da Constituição Federal de 1988, que tardou a ser regulamentado 
por lei infraconstitucional. Tal situação ocasionou uma série de “[...] 
dificuldades jurídicas e políticas acerca da autoaplicabilidade dos princípios 
constitucionais, as quais foram fomentadas por grupos opositores ao 
avanço da nova ordem jurídico-urbanística [...]”, o que compromete 
as experiências municipais promissoras (FERNANDES, 2010, p. 60).

Em nível nacional, a legislação infraconstitucional que 
regulamentou os dispositivos constitucionais da Política Urbana e que 
trouxe mais mecanismos para prover os Municípios de um instrumental 
de planejamento – para superar dificuldades de ordem legal, institucional 
e técnica que, até então, constituíram grandes obstáculos à gestão urbana 

– foi a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, autointitulada de “Estatuto 
da Cidade”. Seu texto apresenta os princípios fundamentais para a 
execução da Política Urbana pelos Municípios: função social da cidade 
e da propriedade urbana, sustentabilidade e gestão democrática, levando 
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em conta o respeito ao direito de vizinhança, a segurança do patrimônio 
público e privado, a preservação e recuperação do ambiente natural e 
construído sob plano urbanístico-ambiental (FRAPORTI, 2018).

O Estatuto da Cidade reuniu importantes instrumentos 
urbanísticos, tributários e jurídicos para garantir a efetividade do 
plano diretor. Determinou a elaboração ou revisão do plano naqueles 
municípios com mais de 20 mil habitantes, nos integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas; nos localizados em áreas de 
especial interesse turístico que pretendessem utilizar os instrumentos 
previstos na Constituição Federal; os inseridos em área de influência 
de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental 
de âmbito regional ou nacional; e ainda naqueles com plano diretor já 
promulgado há mais de dez anos. Sua abrangência incluiria também a 
zona rural. Deveria também contar com a efetiva participação popular no 
processo de sua elaboração, através de fóruns democráticos de discussão 
(BRASIL, 2001).

Porém, conforme destacado por Barros, Carvalho e Montandon 
(2010, p. 96) “[...] o Estatuto da Cidade não estabelece uma correlação direta 
entre transformações urbanas e instrumentos [...]”. Expresso em outros 
temos, apesar de previstos em lei, cada município escolhe, regulamenta e 
aplica os instrumentos conforme a estratégia de desenvolvimento urbano 
que mais bem corresponde às suas necessidades locais. Os instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade, conforme os autores:

[...] não apresentam por si só a solução para um de-
terminado problema urbano, ou de modo contrário, 
uma determinada transformação urbana pretendi-
da depende da aplicação de um conjunto de ins-
trumentos de maneira coordenada e integrada no 
território. Assim sendo, a regulamentação dos ins-
trumentos deve ser feita dentro de uma estratégia 
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de desenvolvimento urbano para sua efetiva aplica-
ção e deve estar expressa no Plano Diretor. (BAR-
ROS; CARVALHO; MONTANDON, 2010, p. 96)

O Plano Diretor passa a ser a principal lei municipal que organiza 
o crescimento e o funcionamento da cidade, para garantir a todos os 
cidadãos um lugar adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade. 
A lei que estipula o Plano Diretor deve abranger a totalidade do território, 
ou seja, deve incluir as áreas urbanas, rurais e de expansão urbana. É o 
instrumento básico da política urbana do Município e integra o sistema 
de planejamento municipal.

Conforme explica a ex-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo e 
Pesquisa do IPDU, atual servidora da SMADES, existe uma demanda 
para revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico (PDDE) 
de Cuiabá, pois o plano “já venceu”, ou seja, esgotaram-se os prazos 
estabelecidos pelo próprio PDDE, em seu Art. 8º, §1º, que estipula que 
deve ser revisado a cada oito anos, bem como no Estatuto da Cidade, em 
seu Art. 40, §4º, que estabelece o prazo de dez anos (CUIABÁ, 2008; 
BRASIL, 2001). Com isso, muitas das atividades estruturantes já foram 
implantadas na cidade com ou sem acompanhamento das diretrizes 
previstas no PDDE, o que reforça a necessidade de revisão (Informação 
verbal)7. Em 2016, o IPDU buscou maneiras para contratar uma 
consultoria, justamente por não possuir equipe própria em quantidade 
e capacidade técnica suficiente para cumprir essa demanda.

Ainda segundo a técnica da SMADES, inserir as áreas de expansão 
urbana no bojo do Plano Diretor será um assunto de “grande polêmica”, 
visto que o Ministério Público, em algumas situações, já sinalizou o 

7 Informações transcritas de entrevista realizada em maio de 2018 com A. S. P., ex-
-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo e Pesquisa do IPDU, atual servidora da 
SMADES.
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entendimento de que a criação das áreas urbanas nos Distritos, da maneira 
como ocorreu em Cuiabá, por exemplo, não significa o aumento de 
perímetro urbano da cidade. Ao mesmo tempo, essa foi a maneira que 
o poder público encontrou para ampliar o perímetro por vias indiretas, 
conforme será tratado no capítulo 2 (dois), enquanto que a lei de criação 
desses Distritos não foi revogada, nem foi julgada inconstitucional (com 
exceção de apenas um caso). A técnica deu relevo à proibição do aumento 
do perímetro por 10 anos pelo Plano Diretor, que visou frear um pouco 
o modelo de ocupação espraiada e sem infraestrutura, que tem sido, na 
sua visão, uma estratégia rotineira de crescimento territorial.

Além da urgência em revisar o Plano Diretor, a ausência de 
mecanismos e regulamentação de instrumentos tributários, urbanísticos 
e jurídicos eficazes para frear e ou recuperar parte da valorização do solo 
urbano contribui negativamente para o acesso à terra urbanizada nas 
áreas dotadas de melhor infraestrutura pela população de baixa e média 
renda, dificultada pelo aumento do preço do solo urbano. Em áreas 
próximas às infraestruturas implantadas pelo poder público, verifica-se 
esse aumento, como no exemplo de Cuiabá, ocorreu nos eixos do pretenso 
Veículo Leve sobre Trilhos8; estádio Arena Pantanal; vias que receberam 
melhorias, duplicação, viadutos e trincheiras, etc., o que faz com que a 
população com menor poder aquisitivo busque localidades onde o valor 
da terra ainda é acessível, na maioria das vezes, em áreas não urbanizadas, 
rompendo os limites do perímetro urbano.

8 Mesmo em fase de implantação, com obras paralisadas, criou-se a expectativa de 
valorização em seu entorno. Segundo análises de Azevedo (2012), imóveis na Av. 
Historiador Rubens de Mendonça, tanto lotes sem edificação quanto apartamentos, 
tiveram seu valor por metro quadrado mais que duplicado em um período de um 
ano, a partir do anúncio de que a referida avenida receberia as infraestruturas para 
implantação do VLT.
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É importante considerar o fato apontado por Gonçalvez e Cruz 
(2018) de que as decisões acerca da urbanização são manifestações políticas. 
Para os autores, “[...] tais decisões, no Brasil, têm peculiaridades advindas 
da relação sociedade e Estado. Os processos decisórios acabam por ser 
influenciados por padrões estruturadores e organizadores de tais relações.” 
(GONÇALVEZ; CRUZ, 2018, p. 23). Neste sentido, ao evidenciar as 
ações do poder público e os instrumentos que são aplicados ou não para 
o ordenamento do espaço periurbano em Cuiabá, deve-se observar o 
momento político em que eles inserem-se.

Quanto aos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, 
Santos Junior e Montandon (2011), ao avaliar qualitativamente Planos 
Diretores de diversos municípios brasileiros, apontam que muitos dos 
Planos “[...] apenas transcrevem trechos do Estatuto [...]”, enquanto 
outros “[...] incorporam os instrumentos sem avaliar sua pertinência 
em relação ao território e à capacidade de gestão do município, outros 
ainda incorporam alguns fragmentos de conceitos e ideias do Estatuto 
de modo desarticulado com o próprio plano urbanístico.” (SANTOS 
JUNIOR; MONTANDON, 2011, p. 33).

É um pequeno avanço, pelo fato de os instrumentos estarem 
previstos nos Planos Municipais, mas esse avanço traz poucos resultados 
práticos, tendo em vista que a pesquisa dos autores supracitados evidencia 

“[...] uma generalizada inadequação da regulamentação dos instrumentos 
nos Planos Diretores no que se refere à autoaplicabilidade ou efetividade 
dos mesmos, principalmente no caso dos instrumentos relacionados à 
indução do desenvolvimento urbano.” (Ibid, p. 34).

Em Cuiabá, tem-se a mesma situação: boa parte dos instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade e inseridos no PDDE de 2007 carece 
de regulamentação, mesmo aqueles que já estavam previstos nas leis 
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urbanísticas anteriores ou no Capítulo da Política Urbana da Constituição 
Federal de 1988.

Tal fato contribui negativamente para a condução da política 
urbana municipal. A maioria desses instrumentos não é autoaplicável, 
como o IPTU progressivo no tempo, Contribuições de Melhorias, 
Consórcios, entre outros, e vem permitindo a manutenção de “vazios 
urbanos”, o que somado às grandes glebas existentes nas ZEX’s, com o 
valor do solo mais baixo se comparado à faixa de preço dos “vazios” em 
áreas consolidadas, são elementos utilizados por agentes do mercado 
imobiliário para implantar seus mais variados empreendimentos para 
classes de renda alta, média e baixa, resultando na expansão do tecido 
urbano (FRAPORTI, 2015).

As ações dos agentes sociais ligados ao mercado mobiliário que 
incidem diretamente na produção da cidade devem, então, ser coordenadas 
e ocorrer dentro de um marco jurídico que regula a atuação desses agentes. 
Esse marco, para Gonçalvez e Cruz (2018), não é neutro, “[...] refletindo 
o interesse dominante de um dos agentes, e constituindo-se, em muitos 
casos, em uma retórica ambígua, que permite que haja transgressões 
de acordo com os interesses do agente dominante.” (GONÇALVEZ; 
CRUZ, 2018, p. 22). Soma-se o fato de que, na escala urbana, com a 
mercantilização do acesso à terra regida pelas leis do mercado, sua oferta 
fica sujeita também aos interesses dos proprietários, o que pode levar à 
sua “escassez” ou “raridade”. A escassez (ao menos de grandes extensões 
que suportem a implantação de grandes condomínios, uma das tipologias 
urbanísticas contemporâneas mais usuais) é uma das justificativas que 
os promotores imobiliários utilizam para solicitar ao poder público a 
ampliação do perímetro urbano de Cuiabá.

Esse movimento de restringir ou permitir a expansão de novas áreas 
urbanizáveis na disputa entre os agentes sociais do mercado imobiliário 
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e o poder público municipal tem se mostrado desfavorável para este, 
uma vez que se observa a expansão desenfreada em Cuiabá seguindo o 
modelo da cidade difusa de urbanização dispersa.

Feita essa observação, destaca-se, então, o perímetro urbano como 
importante, se não o principal, instrumento de ordenamento territorial 
para o controle da expansão urbana. A sua delimitação possibilita o 
parcelamento para fins urbanos de acordo com o que estabelece a Lei 
Federal de Parcelamento Urbano e permite que o Município estabeleça 
uma política de dotação de infraestrutura urbana organizada nesses 
limites territoriais. O perímetro deve estar diretamente relacionado com 
a política de controle da expansão e do uso e ocupação do solo urbano 
para evitar a expansão urbana sobre áreas inadequadas; evitar vazios 
urbanos e especulação imobiliária. Como mencionado, ao delimitar a 
zona urbana do território municipal, também se possibilita a aplicação 
da tributação sobre a propriedade imobiliária.

As análises apresentadas no capítulo 2 (dois) ressaltam os diversos 
momentos em que se ampliou a oferta de áreas urbanizáveis por meio 
de alterações nas leis de perímetro urbano. Adianta-se, para a análise 
nesta seção, que os perímetros urbanos foram estabelecidos sem critérios 
ou foram utilizados critérios que não provêm de estudos de viabilidade 
urbanística e ambiental, com exceção de quanto expandiu-se para inserir 
áreas para o Distrito Industrial e Comercial ou o Centro Político-
Administrativo. O critério que predomina, como apontaram Spavorek, 
Leonelli e Barreto (2004), ao analisar os municípios brasileiros, é a 
viabilidade econômica, pois se constata que os empreendedores solicitam 
ao poder público e à Câmara de Vereadores a legislação que lhe dê suporte.

As ampliações da mancha urbana de Cuiabá têm sido resultado 
de ações do Poder Público e também em atendimento a interesses 
imobiliários e fundiários para implementação de empreendimentos 
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habitacionais, condomínios, entre outras modalidades. O Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (PDDU) de 1992 já dispunha 
de diretrizes gerais e específicas para o controle da urbanização dispersa a 
fim de otimizar a infraestrutura, como recuperar a capacidade municipal 
de ordenação do seu crescimento; promover o tratamento das sedes 
de distrito, vilas e povoados rurais do Município na relações campo/
cidade; realizar a reorganização administrativa distrital do Município 
e abairramento em nível urbano; definir “áreas preferenciais” e “áreas 
restritas à ocupação urbana” e a compatibilização com a acessibilidade 
à Infraestrutura, ofertar serviços e equipamentos urbanos, condições 
geotécnicas e elementos indutores do crescimento urbano; entre outras 
(CUIABÁ, 1992, passim).

Constata-se que algumas diretrizes foram atendidas, mas que 
outras permanecem sem qualquer aprofundamento ou aplicação na 
prática, mesmo após a revisão do PDDU em 2007, que se consolidou 
no Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico (PDDE).

As sucessivas ampliações no perímetro urbano de Cuiabá até o 
ano de 2004 e em contraponto com a constante manutenção de vazios 
urbanos levaram à proibição, por meio do PDDE, em 2007, de novas 
expansões do perímetro urbano por um período de dez anos, a contar da 
data de aprovação da lei, ou seja, até 29 de janeiro de 2017 (CUIABÁ, 
2008, art. 89). Com o fim desse prazo de proibição de novas expansões e 
com a revisão do PDDE em curso, supõe-se que o perímetro urbano de 
Cuiabá será um dos temas centrais no âmbito dessa revisão. A alteração 
dos limites urbanos e o estabelecimento de áreas de expansão urbana, 
quando tidas como necessárias, devem ocorrer no âmbito da revisão 
do plano diretor, visto que este é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana e deve planejar o Município 
como um todo (BRASIL, 2001; SANTORO, 2012, p. 162).
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Entende-se que o perímetro urbano pode ser alterado em qualquer 
época, como prerrogativa do Município, mas que devem ser verificadas as 
condições legais de sua identificação, como sugere Meirelles (2008, p. 79):

Sua extensão não é discricionária; é vinculada à exis-
tência dos elementos objetivos que as normas supe-
riores estabelecem. Desatendidos seus pressupostos 
a lei municipal é inválida, e assim pode ser declara-
da pelo Judiciário, desde que impugnada por quem 
tenha legitimidade para fazê-lo. Observamos, ainda, 
que tal lei é de efeitos concretos, razão pela qual ad-
mite correção judicial direta, antes mesmo que se 
pratiquem atos de sua execução, tais como o lança-
mento do IPTU, a aplicação das limitações urba-
nísticas e outras consequências administrativas inci-
dentes sobre a área declarada urbana. (MEIRELLES, 
2008, p. 79, grifo do autor)

Como normas, ações de planejamento, bem como os instrumentos 
urbanísticos que podem ser utilizados para o controle da ampliação do 
perímetro urbano e do uso e ocupação do solo e para o planejamento 
dos espaços periurbanos, destacam-se aqueles relacionados no trabalho 
de Santoro (2012). Essa relação contribui para a análise da realidade de 
Cuiabá, voltando o enfoque para os instrumentos já utilizados na prática 
ou que caberiam para esse caso específico, adotando o fato de a expansão 
por vias legais estar eminente.

Em primeiro lugar, o controle da expansão urbana dá-se 
usualmente com o estabelecimento do limite da zona urbana e de 
expansão urbana de um Município – que, consequentemente, origina 
uma zona rural, por oposição – em lei municipal. Esses limites são 
estabelecidos pelas leis de perímetro urbano, que foram disseminadas 
por todo o país principalmente a partir da Lei Federal de Parcelamento 
Urbano (SANTORO, 2012, p.159).
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Tentou-se elencar aqui regras ou procedimentos que podem ser 
utilizados para a ampliação do perímetro, algumas com base naquelas 
identificadas por Santoro (2012, passim) nas legislações de diversos 
municípios pesquisados pela autora e outras de maneira adaptada e 
ampliada para subsidiar a análise e trazer contribuições para o caso 
específico de Cuiabá. Tais regras e procedimentos podem ser listados da 
forma como segue:

a) parecer técnico ou jurídico emitido pelos órgãos responsáveis 
pelo planejamento urbano;

b) anuência das concessionárias de serviço público, indicando 
viabilidade de implantar as infraestruturas necessárias e prestar 
os serviços delegados;

c) prever locais prioritários para implantação dos equipamentos 
públicos e comunitários e, assim, reservar áreas para tal;

d) prever locais prioritários para implantação de projetos de 
Habitação de Interesse Social (HIS) e, assim, reservar áreas para tal 
ou demarcá-las como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);

e) parecer ou aprovação do conselho municipal, que, em Cuiabá, 
é representado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Estratégico (CMDE), ou de comissão criada para avaliar a 
necessidade de expansão;

f ) parecer ou aprovação do conselho metropolitano, que, para a 
RMVRC, corresponde ao Conselho Deliberativo Metropolitano 
do Vale do Rio Cuiabá (CODEM/VRC), ou de comissão criada 
para avaliar a necessidade de expansão;



50

h) estudos como os de Impacto de Vizinhança (EIV) e respectivo 
Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) ou Estudos de Impactos 
Ambientais (EIA) e respectivo Relatório de Impactos no Meio 
Ambiente (RIMA) para a área que se pretende tornar urbana;

h) carta geotécnica ou geoambiental com relatório, indicando 
áreas favoráveis ou desfavoráveis para urbanização e áreas que 
devem ser preservadas;

i) diagnóstico faunístico e florístico, incluindo as restrições por 
Unidades de Conservação e Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPN);

j) demarcação para preservação de áreas a montante da captação 
de água para abastecimento;

j) oficinas e audiências públicas (preferencialmente, no âmbito 
das revisões dos Planos Diretores);

l) sujeição da área destinada à ampliação à Outorga Onerosa 
de Alteração de Uso (OOAU) dentro e fora do perímetro, com 
diferentes critérios para arrecadação, respeitado o disposto no 
Estatuto da Cidade;

m) prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), do Órgão Metropolitano, se houver, 
onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura 
Municipal, nos termos do Art. 53 da Lei Federal de Parcelamento 
do Solo (BRASIL, 1979);

n) definição de índices urbanísticos diferenciados em área de 
expansão em contraponto às áreas consolidadas, especialmente 
o Coeficiente Básico;
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o) verificação das conurbações indesejadas;

p) definição do perímetro urbano baseado nos estudos técnicos e 
elementos físicos do espaço e não em linhas imaginárias genéricas;

q) obrigatoriedade de novas ocupações serem contíguas ao 
espaço já urbanizado;

r) limitação da contiguidade, da dimensão e quantidade de 
unidades nos condomínios fechados;

s) monitoramento contínuo dos valores das terras rurais para 
evitar a sobrevalorização, uma vez que há o entendimento pelos 
proprietários de que as terras contíguas ao perímetro urbano 
serão as próximas a tornarem-se urbanizáveis. Os proprietários 
incorporam, no preço das terras, essa possibilidade e o Município 
deve estabelecer instrumentos para recuperação de parte 
dessa valorização.

É extensa a relação de regras ou procedimentos que o Município 
de Cuiabá poderia estar utilizando na definição de áreas urbanas, mas 
até o momento tem ignorado a maioria deles.

Em adicional, o fato de Cuiabá ser município integrante da 
RMVRC possui mais critérios para a alteração do perímetro urbano. O 
plano de desenvolvimento urbano integrado é o instrumento obrigatório 
para promover o planejamento, a gestão e a execução das Funções 
Públicas de Interesse Comum (FPIC’s) dos municípios que compõem 
uma Região Metropolitana, conforme preceituado na Lei nº 13.089 
de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole) e que, na RMVRC, 
corresponde ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), 
mas este compreende apenas os seis municípios do núcleo metropolitano.
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Do anteprojeto do PDDI (LOPES, 2018), destacam-se as questões 
relativas ao controle e planejamento da expansão urbana, considerada, no 
Plano, como uma das ações que causa impacto urbano-regional. Percebe-
se que as diretrizes gerais estão voltadas ao controle do uso e ocupação 
do solo nos municípios e elas possuem relação direta com o controle 
da expansão urbana, uma vez que priorizam ações de adensamento 
construtivo e ocupação dos vazios urbanos em detrimento do espraiamento 
urbano, que caracteriza a dinâmica da urbanização do aglomerado Cuiabá 
e Várzea Grande.

O PDDI/RMVRC foi aprovado pela Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar nº 609, de 
28 de dezembro de 2018, sem alterações nos artigos do projeto de lei 
supracitado (MATO GROSSO, 2018). Em questão de expansão urbana, 
os municípios integrantes da RMVRC que queiram aprovar projetos de 
parcelamento do solo de grandes dimensões, bem como ampliar seus 
perímetros urbanos, precisam da anuência da instância metropolitana e 
dos representantes dos demais Municípios membros.

Caberá o acompanhamento do processo de revisão do PDDE de 
Cuiabá e dos respectivos planos diretores dos municípios integrantes para 
assegurar que tais diretrizes sejam compatibilizadas com a política urbana 
municipal. É importante acompanhar o processo de revisão do PDDE 
que deverá ser examinado de modo a compatibilizá-lo com o PDDI, 
conforme obrigação prevista no seu Art. 68 (MATO GROSSO, 2018).

Se o perímetro urbano de Cuiabá também sofrer alterações, deve-se 
identificar quais dessas regras, procedimentos ou diretrizes (ou outros que 
possam vir a ser sugeridos no processo de revisão), o Município incluirá 
em seu Plano Diretor. Essas regras também podem estar inseridas em 
outras legislações territoriais municipais ou estaduais, como as leis de 
uso do solo e zoneamento, bem como as legislações tributárias.
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A LUOS é outro instrumento legal que pode ser utilizado pelo 
Município para regular e ordenar o crescimento urbano. O zoneamento 
apresentado pela LUOS permite que áreas localizadas em ZEX sejam 
convertidas em Zonas de Uso Múltiplo (ZUM), imediatamente após 
a urbanização. Com isso, não há qualquer controle sobre a expansão 
da mancha urbana pelo território, que já é considerado urbano pela lei 
de perímetro. O Município de Cuiabá permite ainda outras tipologias 
urbanísticas em meio rural, como as chácaras e sítios de recreio.

Com a abordagem teórica até aqui apresentada, a análise volta-
se para o espaço periurbano, que deve ser um recorte especial adotado 
pela administração municipal para aplicar os instrumentos mencionados.

1.3 O espaço periurbano de Cuiabá

A partir das análises realizadas para este trabalho, apreende-se que 
os espaços periurbanos no Município de Cuiabá foram produzidos pela 
expansão territorial por meio da ocupação de loteamentos destinados à 
moradia popular, bem como através da criação de infraestruturas para 
abrigar a sede do poder público estadual, implantação de indústrias, assim 
como pela expansão de condomínios fechados destinados à população 
das classes de renda média e alta.

Novos conteúdos são criados nesse espaço, o que exige a 
compreensão de outros parâmetros analíticos, como sugerem Noronha 
e Hespanhol (2008), que analisaram o espaço periurbano de Jundiaí 
(SP), dentre os quais são citados pelos autores: a pressão do mercado 
imobiliário que, ao apropriar-se de um “novo estilo de viver e habitar”, 
reforça a confusão entre desejo e necessidade. Como resultado desse tipo de 
estratégia, tem-se criado, pelo mercado imobiliário, “[...] uma ‘nova cidade’: 
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dispersa, pela possibilidade de locomoção e acessibilidade; e, sobretudo, 
fragmentada.” (NORONHA; HESPANHOL, 2008, p. 93).

O espaço periurbano tem sido ampliado constantemente num 
processo em que coexistem as ações de distintos agentes de produção da 
cidade, incluindo o poder público. Os primeiros exercem pressão frente ao 
segundo e, juntos, propiciaram condições para a ampliação do perímetro 
urbano por vias indiretas, por exemplo, com a criação de áreas urbanas no 
Distrito do Sucuri. O Município, ente que possui atribuições constitucionais 
para organizar as políticas de planejamento urbano em consonância com 
os recursos territoriais, mostra-se atuante no sentido oposto, ao ampliar a 
permissividade e condições para a expansão da ocupação, sem ao menos 
ter o planejamento para essas áreas previamente estabelecido.

A delimitação do espaço periurbano na cidade difusa torna-se 
complexa, pela própria dinâmica apresentada pelo processo de produção 
dele e pelas novas formas de ocupação e estruturação do espaço. Ainda 
que, em Cuiabá, não exista a figura do espaço periurbano conceituada e 
delimitada em lei, as ações dos agentes produtores do espaço apontam 
para a expansão do tecido urbano para além do perímetro, na Macrozona 
Rural, reforçando uma tendência do crescimento a partir da infraestrutura 
viária, o que é uma característica histórica desse processo em Cuiabá. A 
implantação do Rodoanel, próximo ao núcleo urbano principal, por 
exemplo, tem impulsionado ainda mais a especulação sobre as áreas rurais 
no seu entorno.

Para o melhor ordenamento, considera-se que o Município deva 
primeiro identificar os problemas e as potencialidades de cada parte do 
território, incluindo os espaços periurbanos, possibilitando, assim, a 
elaboração de um conjunto de políticas que promova o desenvolvimento 
do Município como um todo.
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Portanto, propõe-se, primeiramente, a caracterização do espaço 
periurbano para identificar os problemas e as potencialidades a partir de 
três pontos de vista: a) o primeiro, das Zonas de Expansão Urbana, que são 
áreas destinadas à expansão previamente classificadas como urbanas, em 
contraponto com Áreas de Expansão Urbana (AEU) apresentadas pela Lei 
nº 3.723, de 23 de dezembro de 1997, sendo que as AEU são um conceito 
que gera confusão9; b) o segundo, dos sítios ou chácaras de recreio, que 
tem se mostrado uma alternativa para a ocupação de atividades urbanas 
na zona rural do Município, com empreendimentos aprovados com base 
em lei que contradiz o disposto em legislações federais; e c) o terceiro, das 
inovações espaciais que se apresentam em Cuiabá – tipologias urbanísticas 
propostas pelos promotores imobiliários implantadas predominantemente 
nas Regiões Administrativas Leste e Oeste.

1.3.1 Zonas de Expansão Urbana em Cuiabá

Nesta seção, abordam-se as definições das zonas ou áreas de expansão 
urbana em Cuiabá a partir de dois aspectos: o primeiro, realizando a leitura 
das diversas delimitações de áreas suburbanas, áreas de expansão ou zonas 
de expansão a partir das leis que definiram os perímetros urbanos, numa 
ordem cronológica, ainda que elas não tenham sido representadas em 

9 A lei nº 3.723, de 23 de dezembro de 1997, conhecida como Lei de Abairramen-
to, dispõe sobre a criação e delimitação dos bairros situados nas administrações 
regionais. Em 1997, ano de sua elaboração, as áreas desocupadas entre a mancha 
urbana e o perímetro urbano não foram consideradas na composição dos bairros. 
Cunhou-se, nesta lei, o termo “Áreas de Expansão Urbana”, que nada mais são do 
que as parcelas do território que não se encontravam ocupadas até 1997. Porém, 
esse termo gera confusão (até mesmo pelos técnicos de planejamento do Município) 
pela sugestão que o próprio nome utilizado indica e também com o termo “Zona de 
Expansão Urbana”, estas delimitadas nas seguidas Leis de Uso e Ocupação do Solo 
de Cuiabá elaboradas posteriormente – motivo que justifica tal abordagem neste 
trabalho, na tentativa de expor esclarecimentos.
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nenhum mapa oficial do Município, apenas a descrição do caminhamento 
de seu perímetro em lei; o segundo aspecto seria as Zonas de Expansão 
Urbana (ZEX’s), como estão conceituadas na Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (LUOS), sob o entendimento de que as ZEX’s correspondem ao 
espaço periurbano localizado internamente ao perímetro urbano.

No que se refere às leis de perímetro urbano, indica-se a primeira 
delimitação oficial realizada pelo Município: o Ato nº 176, de 25 de 
julho de 1938, que dividiu a cidade em “perímetro urbano” e “perímetro 
suburbano”. Nota-se que, no mesmo ano, o Decreto-Lei nº 311, de 2 
de março de 1938, que dispõe sobre a divisão territorial do país, trata a 
cidade como a sede do Município e não aquele espaço compreendido pelo 
perímetro urbano.

Em 1960, por meio da Lei nº 534, de 04 de julho de 1960, o 
Município ficou dividido em “zona Urbana” e “zona Suburbana”.

A Lei nº 1.346, de 12 de março de 1974, apenas tratou da 
“Delimitação das Áreas Urbanas e de Expansão Urbana”, sem uma referência 
explícita sobre qual objeto é alvo dessa divisão, seja ele o município ou a 
cidade. Destaca-se que, em 1974, a área urbana teve acréscimo de quase 
1.000% em relação a 1938 e ainda acrescentou a área representada pelo 
Centro Político-Administrativo (CPA), determinada no Decreto nº33, de 
30 de abril de 1971, do Governo Estadual, por meio do Art. 2º, §2ª da 
referida lei como parte da área de expansão urbana, sendo esta transformada 
em urbana por lei em 1978.

Já esta Lei de 1978, a Lei nº 1.537, de 25 de abril de 1978, dividiu 
o Município de Cuiabá em Área Urbana e Área de Expansão Urbana, 
inserindo toda a área do CPA na primeira, como será apresentado no 
capítulo 2 (dois). Essa lei mais que duplicou a área urbana em relação a 
1974 (116% de acréscimo).
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O termo Zona de Expansão Urbana surgiu, pela primeira vez, na 
Lei nº 1.601, de 12 de março de 1979, a qual não alterou o perímetro 
urbano, apenas a área de expansão urbana da lei anterior e, assim, passou 
a considerá-la “Zona de Expansão Urbana”, ainda que não seja uma lei 
própria de zoneamento.

A Lei nº 2.023, de 09 de novembro de 1982, foi a primeira a não 
delimitar zona de expansão urbana: dispondo sobre o Uso do Solo Urbano e 
dividindo o território do Município em zonas, dentre elas, a “zona urbana”, 
compreendida pela “Zona Urbana de Cuiabá” propriamente dita e que 
correspondeu ao perímetro urbano e os sítios de recreio. Expresso em 
outros termos, a lei classificou como zona urbana a área correspondente 
aos sítios de recreio aprovados e implantados na zona rural, o que pode 
ser entendido como uma forma “pulverizada” de área urbana sobre o 
território municipal. Foi por meio dessa lei, também, que se inseriram 
áreas do Distrito Integrado Industrial e Comercial de Cuiabá (DIICC) 
na zona urbana.

A Lei nº 3.412, de 30 de dezembro de 1994, apresentou uma 
organização mais complexa do território: definiu os limites do “Perímetro 
Urbano do Município de Cuiabá” e passou a denominar a parcela do 
território municipal delimitada por ele como “Macrozona Urbana de Cuiabá” 
(Art. 3º). A Lei não definiu diretamente o que seria zona de expansão, mas, 
ao compor a Macrozona Urbana de Cuiabá em “Zona Urbana” (em todas 
as suas categorias) e pela “Zona de Expansão Urbana”, pela primeira vez, 
concebem-se áreas destinadas à expansão que já são urbanas!

A análise apresentada no capítulo 2 (dois) aponta que, em 1994, 
o perímetro foi ampliado para inserir loteamentos como o Pedra 90 e 
também expandiu áreas para o DIICC. Nos interstícios, as diversas áreas 
sem ocupação ou não parceladas não tinham necessidade de serem ocupadas 
de imediato, daí a necessidade de considerar esse espaço como Zonas de 
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Expansão Urbana. Conforme informações concedidas em entrevista pelo 
ex-superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano (IPDU) à época, nesse período, havia muitos lotes urbanos ociosos, 
sem ocupação, não havendo a necessidade de obrigar seus proprietários a 
ocupá-los, visto que esses lotes possuíam o importante papel de manutenção 
de áreas arborizadas na cidade. Era prática comum os proprietários de terra 
em áreas rurais desmatarem toda a área para simular o início do preparo 
da terra para o cultivo e, dessa forma, evitarem ser multados pelos órgãos 
de fiscalização. O mesmo ocorria nas áreas urbanas que foram criadas em 
1994, mas que eram utilizadas para fins agrícolas e, para que não ocorresse 
o desmatamento nas áreas urbanas, foram criadas as Zonas de Expansão 
Urbana: o proprietário poderia decidir sobre a não ocupação imediata e, 
assim, manter a vegetação existente (Informação verbal)10.

Assim sendo, com a grande oferta de áreas urbanas, as três leis 
subsequentes: Lei nº 4.485, de 29/12/2003, Lei nº 4.598, de 08/07/2004, 
e Lei nº 4.719, de 30/12/2004, apenas ampliaram o perímetro urbano, 
sem nada dispor sobre as zonas de expansão urbana, ficando subentendido 
que elas também passaram a ter suas extensões territoriais ampliadas.

A revisão histórica das leis que definiram/alteraram o perímetro 
urbano permite constatar e denunciar a falta de domínio por parte da 
administração municipal sobre os conceitos dos termos empregados: áreas, 
zonas, cidade, Município e Macrozona ou, numa premissa menos negativa, 
denota a evolução desses termos ao longo do tempo.

O segundo aspecto proposto, a partir do zoneamento disposto pela 
LUOS, permite a compreensão sobre como o Município, de maneira mais 
prática, tem tratado as zonas de expansão urbana no planejamento e gestão 
da cidade. Na cidade de Cuiabá, assim como em diversas cidades brasileiras, 

10 Informações transcritas de entrevista realizada em junho de 2018 com J.A.L.S., 
ex-Superintendente do IPDU.
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são aplicados instrumentos para o ordenamento territorial, alguns previstos 
pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e aqui destaca-se o zoneamento.

A respeito do zoneamento urbano, considera-se o estudo de Meirelles 
(2008, p. 65) para tratar a divisão da cidade em zonas, no qual, segundo 
o autor, “[...] visa a atribuir a cada setor um uso específico, compatível 
com sua destinação. Mas, como as cidades nem sempre nascem planejadas 
[leia-se: com projeto urbanístico], seus bairros são mistos e promíscuos 
em usos e atividades [...]”. A partir dessa constatação, o zoneamento 
apresenta-se superveniente, ou seja, reparte a “[...] área urbana em zonas 
residenciais, comerciais, industriais, institucionais e outras, com a indicação 
dos usos conformes, desconformes e tolerados.” (Ibid, grifos do autor). Nesta 
passagem, pode-se entender que o zoneamento, no sentido de zonas de 
atividades tipicamente urbanas, trata-se, a princípio, de um instrumento 
aplicado às áreas urbanas.

O zoneamento enquanto importante instrumento de ordenamento 
territorial é um aparato legal para o controle do espaço urbano e regional, 
mas que, em alguns casos, apresenta-se como limite a alguns tipos de uso 
e ocupação, sendo mais restritivo e levando às segregações e, em outros 
casos, apresenta-se como acesso, justamente por permitir-lhes, podendo 
ser mais exclusivo ou inclusivo socialmente, conforme análise realizada 
por Souza (2016).

A forma tradicional do zoneamento, que se desdobra através 
do uso funcional, com o estabelecimento de um ordenamento jurídico 
municipal que disciplina o regime da propriedade urbana, apresenta 
novos elementos para a regulação do uso e ocupação do território. A 
exemplo, a qualificação das características urbanísticas e ambientais, o 
cumprimento das funções sociais da cidade e a garantia do direito a cidades 
sustentáveis e das necessidades de seus habitantes (SAULE Jr.; CHUERI; 
VALLE, 2007, p. 244).
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A partir da Lei Complementar nº 044, de 23 de dezembro de 
1997 (regulamentada pela Lei Complementar Nº 103, de 03 de dezembro 
de 2003), e seguida por demais Leis de Uso e Ocupação do Solo (2011 e 
2015), para receber os diferentes tipos de Uso do Solo Urbano, dividiu-se 
a Macrozona Urbana de Cuiabá em três categorias de Zonas, sendo elas: 
a) Zona Urbana de Uso Múltiplo (ZUM); b) Zona de Expansão Urbana 
(ZEX) e c) Zonas Urbanas Especiais (CUIABÁ, 2007a), sendo esta última 
subdividida em 13 subcategorias, a partir da Lei Complementar nº 389, 
de 03 de novembro de 2015, atual LUOS (CUIABÁ, 2015a, art. 7º).

Na Macrozona Urbana de Cuiabá, o Zoneamento definido pela 
LUOS tem, entre outros, o objetivo de assegurar condições de convivência 
entre as diversas funções urbanas e o fortalecimento dos instrumentos de 
política administrativa para ampliar as condições efetivas de gerenciamento 
urbano (CUIABÁ, 2015a). Dentre as repartições da Macrozona Urbana 
em Zonas, tem-se a ZEX, que é uma zona destinada à ampliação da 
ocupação urbana, conforme modelo de Uso e Ocupação do Solo, definido 
nas leis específicas.

A ZEX refere-se às porções do território dentro da Macrozona 
Urbana que não passaram por processo de parcelamento e implantação 
de infraestruturas urbanas, que estão entre a mancha urbana consolidada 
e o limite do perímetro urbano, mas não entre os interstícios de áreas 
consolidadas, que, no caso, constituiriam vazios urbanos.

Considera-se a delimitação da ZEX dinâmica, pois, conforme 
se amplia a ocupação urbana por meio de parcelamentos do solo nas 
diversas modalidades previstas pela LUOS, essas parcelas transformam-se 
automaticamente em Zona de Uso Múltiplo (ZUM) e, por isso, difícil de 
se manter o mapeamento atualizado com a atual infraestrutura disponível 
nos órgãos de planejamento urbano do município. Apesar de essa situação 
ocorrer, já existe tecnologia em cartografia que permite o acompanhamento 
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em tempo quase real das transformações no território. O Município de 
Cuiabá parece insistir em não investir em recursos humanos e materiais 
(incluindo Tecnologia da Informação): a única Secretaria Municipal a possuir 
software para manipulação de dados em SIG (até final de 2016 – gestão do 
prefeito Mauro Mendes) era a Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez 
que essa ferramenta é largamente utilizada para cálculo e lançamento de 
cobrança de IPTU. O mapa mais recente das ZEX’s é o constante na LUOS 
(CUIABÁ, 2015a, Anexo X), datado de novembro de 2015 (Figura 3).

A Figura 3 apresenta o mapa de zoneamento atual, no qual se 
destacam não apenas as ZEX, mas também as Zonas de Interesse Ambiental 
I, II e III (ZIA’s), pois são zonas com pouca ou nenhuma ocupação, mas nas 
quais se considera que a ocupação urbana deve ser controlada ou vedada.

As áreas de expansão urbana deveriam ser ocupadas após o 
“preenchimento” dos “vazios urbanos”, ao mesmo tempo em que servem 
como estoque de terras para evitar a valorização excessiva dos lotes 
urbanizados a fim de manter a oferta maior que a procura, de maneira a 
auxiliar na manutenção dos “vazios”, através do ordenamento territorial – 
mas isso só seria possível a partir do momento em que o Poder Executivo 
efetivasse as ações previstas em Lei, aliadas aos instrumentos urbanísticos, 
jurídicos e tributários. No estudo de caso apresentado no capítulo 3 (três), 
serão contrapostos os conceitos atribuídos a “vazio urbano” e os dados 
obtidos no levantamento empírico.

Com a proibição da ampliação do Perímetro Urbano por dez anos 
pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico (PDDE) (CUIABÁ, 
2008, art. 89), o Plano definiu, como uma das prioridades, o parcelamento e 
ou ocupação dos vazios urbanos, que, na atual conjuntura, são muitas vezes 
confundidos por determinados agentes como ZEX. “Confusão” facilitada 
pela redação da Lei, que deixa margens à leitura errônea.
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Figura 3 – Zonas de Expansão Urbana e Zonas de Interesse Ambiental

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2015a). Nota: Construção do autor.

Na prática, porém, as ZEX’s acabam perdendo o sentido para que 
foram criadas, por se tornarem áreas ocupadas da cidade antes mesmo de 
serem necessárias para tal, visto que mesmo com vazios urbanos ainda 
consideráveis entre áreas consolidadas, há uma intensa ocupação das 
franjas da cidade, pela iniciativa privada em sua maioria. Essa ocupação é 
facilitada pelos investimentos públicos em infraestruturas, principalmente 
no sistema viário, tornando-se verdadeiros vetores de crescimento e 
desrespeitando as diretrizes do próprio PDDE – que deveria ser um dos 
principais documentos para conduzir o ordenamento territorial.

Outro ponto que merece ser destacado é a delimitação das Áreas 
de Expansão Urbana (AEU), definida pela lei de abairramento. Como 
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mencionado, o termo Áreas de Expansão Urbana foi cunhado pela 
lei nº. 3.723, de 23 de dezembro de 1997, e corresponde às parcelas 
do território entre a mancha urbana e o perímetro urbano que não se 
encontravam ocupadas até 1997 e, por isso, não receberam delimitação 
e denominação como bairros (Figura 4).

Figura 4 – Áreas de Expansão Urbana, segundo a lei de abairramento

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2013). Nota: Construção do autor.

O abairramento – divisão de um território em bairros –, é de 
suma importância para conferir identidade às diversas localizações 
da cidade, concedendo aos cidadãos a possibilidade de identificar-se 
socialmente com o local onde residem, além de facilitar os acessos para 
os correios e entregas locais, bem como possibilitar o incremento do 
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cadastro imobiliário para fins de cálculo do IPTU. Segundo o trabalho 
intitulado Composição dos bairros de Cuiabá, “[...] o conceito de bairro 
tem importância administrativa, mas não só. Mais do que simples 
referência geográfica útil à funcionalidade da administração, ele também 
expressa particularidades históricas, sociais, culturais e urbanísticas.” 
(CUIABÁ, 2013).

O poder público municipal, dentre as atribuições do IPDU, 
tarda em realizar a revisão da lei de abairramento. Os estudos foram 
iniciados em 2011, mas não tiveram continuidade com a mudança 
de gestão do governo municipal em 2013, tendo sido retomados ao 
final de 2015. Atualmente, muitas “localidades” encontram-se sem 
denominação de bairros. Denominou-se “localidade” toda a forma de 
ocupação urbana existente, independentemente de estar delimitada 
em bairro ou não: loteamentos regulares, irregulares, clandestinos ou 
fechados, desmembramentos, assentamentos informais, conjuntos ou 
núcleos habitacionais, condomínios verticais ou horizontais (op. cit.).

Contemporaneamente, está em estudo, no IPDU, uma nova 
metodologia de demarcação administrativa na forma de quadrantes 
(informação verbal)11, não mais em bairros, uma vez que a população não 
se identifica socialmente com as atuais definições, criando e desfazendo 
novas subdivisões dos bairros com nomes e delimitações para suas 
localidades, numa frequência que o poder público não possui capacidade 
para acompanhar.

Porém, o termo Áreas de Expansão Urbana gera confusão e, como 
a revisão teórica apontou, as AEU’s não devem ser tratadas meramente 
como áreas “não abairradas”. Por isso, considera-se a denominação 
imprópria, mas a delimitação é importante, uma vez que representa um 

11 Informações concedidas verbalmente pelo Diretor de Plano Diretor, Urbanismo e 
Pesquisa do IPDU, em janeiro de 2019.
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recorte do espaço periurbano não ocupado em 1997 e que merece destaque 
ao considerá-lo no planejamento da expansão periurbana. Elencar as 65 
localidades presentes nas AEU até 2016 (ano em que o IPDU realizou 
estudo sobre as ocupações nas AEU) representa o histórico da ocupação 
urbana nesses últimos 20 anos, processo que ocorreu mais intensamente 
nos últimos 10 anos, o que originou demandas por mais áreas urbanizáveis 
para a implantação das tipologias urbanísticas da moda.

Algumas dessas áreas delimitadas como ZEX ou AEU que 
estão recebendo novos empreendimentos habitacionais não possuem 
infraestruturas necessárias, mas, por vezes, servindo como elementos que 
impactam e contribuem como argumentos para a expansão do perímetro 
urbano sob a alegação de que são necessárias áreas para construções de 
Habitação de Interesse Social (HIS), é o discurso, intensificando os 
impactos na estrutura urbana.

Esse crescimento desmesurado da cidade é visto por Rebeca Scherer 
(1989, s/ p.) “[...] como um produto da ação de interesses privados, 
conjugados à displicência do poder público [...]” e como também se 
observa na realidade de Cuiabá, “[...] em nenhum momento são aventados 
os mecanismos econômicos de natureza estrutural que condicionam 
a produção e o consumo da mercadoria espaço, as peculiaridades de 
sua natureza e o papel do poder público em sua realização [...]” (Ibid), 
que, para tal, devem fazer valer a luta de décadas dos diferentes agentes 
urbanos, com destaque para entidades e movimentos sociais, por meio 
da regulamentação de instrumentos urbanísticos, jurídicos, e tributários 
que podem, inclusive, auxiliar na recuperação da valorização do solo 
urbano para reinvestimento em políticas urbanas.

De um lado, o Município ao alterar a legislação do perímetro 
urbano age em favor de empreendedores imobiliários que destinam 
seus produtos à população de classe de renda alta, principalmente os 
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condomínios horizontais, o que contribui com uma urbanização de 
interesses eminentemente privados e que vem criando barreiras físicas, 
ideológicas – com o discurso de criar pequenas cidades com qualidade 
ambiental e segurança – e socioeconômicas nas franjas da cidade, porque 
essas áreas são destinadas à classe alta, dando a ideia de “domínio de 
classe”, notadamente na Região Administrativa Oeste de Cuiabá.

Do outro lado, investimentos do governo estadual entre 1990 e 
início dos anos 2000, e do governo federal, por meio do Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), são responsáveis por conceder subsídios 
econômicos à iniciativa privada, que encontrou, nas franjas da cidade, 
terras a preços mais baixos para implantar os seus empreendimentos 
voltados para a população de classe de renda baixa e média, notadamente 
nas Regiões Administrativas Norte e Sul de Cuiabá.

Essas ações dos poderes públicos municipal, estadual e federal 
denunciam, como apontou Durán (2003), que, na maioria das ocasiões 

“[...] os órgãos e instituições se preocupam unicamente pelas competências 
a que foram designados, sem realizar uma análise mais profunda sobre 
as causas e as consequências que coadjuvam suas diferentes atuações.” 
(DURÁN, 2003, p. 82). O Município possui a competência para planejar 
a expansão urbana e deve ser competente ao fazê-la, dando atenção 
especial para as Zonas de Expansão Urbana.

Sendo a expansão urbana um processo recorrente, concorda-se 
com Santoro (2014) quando afirma que esse processo deve ser planejado e 
ocorrer quando necessário “[...] para que aconteça sem prejuízos urbano-
ambientais e sociais, distribuindo de forma justa os ônus e benefícios 
da urbanização e evitando processos especulativos tão tradicionais na 
mudança de uso rural para urbano.” (SANTORO, 2014, p. 170).
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1.3.2 Sítios de recreio

Outra forma de ocupação do entorno urbano é o parcelamento do 
solo rural na modalidade “sítio de recreio”. Em Cuiabá, essa modalidade 
é prevista desde 1981, por meio da Lei nº 1.833, de 22 de julho de 1981, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 558 de 1981, que dispõe sobre 
o parcelamento de solo rural para fins de formação de Sítios de Recreio. 
Mas se observam equívocos e conflitos na sua aplicação.

O Decreto dita que somente será admitida a implantação de sítios 
de recreio em áreas localizadas para além de um raio de cinco quilômetros 
da área de expansão urbana (CUIABÁ, 1981), ou seja, deveria preservar-
se um “colar” no entorno da cidade a partir do perímetro urbano, sem 
parcelamentos do solo rural ou sítios de recreio, reservando-se, assim, áreas 
para futuras ampliações do perímetro e da ocupação urbanos, conforme 
hachurado em vermelho na Figura 5.

O conflito surgiu quando, num determinado momento, a 
administração municipal interpretou erroneamente a lei e aprovou 
parcelamentos rurais em áreas localizadas até cinco quilômetros do 
perímetro urbano, permanecendo, desse modo, próxima à área urbanizada. 
Esses equívocos levaram a uma situação em que os sítios de recreio 
tiveram sua destinação redefinida: abriu-se a oportunidade de serem 
utilizados como moradia principal, ao invés de serem segunda moradia 
ou propriedades utilizadas para o lazer.

A pressão que os distintos agentes de produção da cidade 
causam à administração municipal levou ainda à alteração do limite dos 
dimensionamentos dos parcelamentos rurais em 2015. Anteriormente, os 
sítios de recreio compreendiam as glebas cujo parcelamento não resultasse 
em lotes ou unidades com área inferior a 5.000 m² (CUIABÁ, 1981). O 
valor foi alterado por lei ordinária, cuja limitação da área mínima passou a 
ser de 2.500 m² em 2015 (CUIABÁ, 2015b) e novamente em 2020, com 
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a área mínima reduzida para 1.500 m² (CUIABÁ, 2020b), considerado 
mais viável econômica e comercialmente para os empreendimentos 
imobiliários. A Lei Nº 6539, de 26 de maio de 2020, além de reduzir 
a área mínima das parcelas, reduziu de cinco para três quilômetros a 
distância mínima do sítio do recreio em relação ao perímetro urbano.

Figura 5 – Macrozonas de Cuiabá, sítios de recreio e faixa de 5 km a partir 
do Perímetro Urbano

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2007a) e Acervo IPDU (2015).  
Nota: Construção do autor.

Enquanto a parcela mínima de meio hectare inviabilizaria a 
utilização para fins comerciais, por exemplo, a parcela reduzida permite 
soluções mais variadas para o uso, o que pode gerar uma intensificação 
indesejada da urbanização em zona rural. Essa condição, porém, apresentará 
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problemas ao Município, seja na fase de aprovação de projetos ou quando 
consolidadas as ocupações.

A primeira lei municipal de sítios de recreio, formulada na década 
de 1980, deveria ter sido considerada ilegal à época da sua aprovação, assim 
como, atualmente, após suas reformulações em 2015 e 2020, uma vez que 
permite fracionamentos em lotes com menos de dois hectares (20.000 
m²), que é a Fração Mínima de Parcelamento (FMP) do solo rural para 
o Município de Cuiabá, conforme a legislação federal (BRASIL, 2013).

Se antes as ocupações das áreas rurais para fins urbanos deveriam 
servir para atividades de lazer e turismo, por exemplo, passam a servir 
mais como vilas, condomínios, segunda moradia ou até mesmo imóveis 
de especulação, favorecidos pela proximidade com o núcleo urbano 
principal e a facilidade de locomoção. A realidade é que o Município 
não foi capaz de utilizar a figura dos “sítios de recreio” de maneira correta 
e mais proveitosa, de modo que a zona rural tornou-se alvo dos mais 
variados e discricionários tipos de uso.

A Lei Nº 6539, de 26 de maio de 2020, não faz referência a 
qualquer zoneamento ou parâmetros urbanísticos básicos, além do 
afastamento mínimo de cinco metros nas a partir da testada dos lotes 
nas áreas privativas e da infraestrutura mínima a ser implantada, como 
arruamento, distribuição de energia elétrica, abastecimento de água, 
escoamento e destinação final de águas pluviais, sistema de tratamento 
de esgoto sanitário e coleta, armazenamento e disposição final de resíduos 
sólidos, portanto, nem mesmo a densidade edificada pode ser controlada 
(CUIABÁ, 2020b).

O Decreto Nº 7963, de 23 de junho de 2020 regulamenta 
a instalação de atividades e empreendimentos com características 
estritamente urbanas na Macrozona Rural, mas disciplina o uso somente 
das atividades de uso não residenciais, deixando os parâmetros edilícios 
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para usos residenciais e sítios de recreio para legislação específica (CUIABÁ, 
2020a). O decreto visa dar subsídios aos técnicos responsáveis pela análise 
e aprovação de projetos, solicitadas ao poder executivo municipal, em 
meio à crescente demanda por aprovação de projetos. Erroneamente, 
é prática comum dos órgãos competentes pela aprovação de projetos 
urbanísticos espelharem-se na LUOS para estabelecer os parâmetros 
para as áreas rurais, utilizando arbitrariamente os índices referentes às 
Zonas de Uso Múltiplo (ZUM), sem observar, porém, outros parâmetros 
urbanísticos e a infraestrutura disponível nessas áreas.

Santoro (2014) aponta que as ocupações em sítios de recreio 
não se definem nem como rurais, nem como urbanas, mas que se faz 
necessária a pesquisa sobre qual infraestrutura é precisa para qualificar 
essas ocupações, visto que elas “[...] podem (ou devem) ser as próximas 
áreas a sofrerem adensamentos, ou seja, também é necessário prever, na 
definição de infraestrutura necessária, os impactos de adensamento futuro 
destas áreas.” (SANTORO, 2014, p. 184).

Na seção anterior, indicou-se que a Lei nº 2.023, de 09 de 
novembro de 1982, classificou, como zona urbana, a área correspondente 
aos sítios de recreio aprovados e implantados na zona rural, como uma 
forma “pulverizada” de área urbana sobre o território municipal. A 
delimitação e demarcação desses sítios na cartografia oficial do Município, 
porém, não fora realizada. A partir desse conceito de zonas urbanas para 
além do perímetro, a Lei nº 3.412, de 30 de dezembro de 1994, passou a 
dispor, em seu artigo 4º, que o Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento 
Urbano (IPDU) poderia realizar estudos para a definição dos perímetros 
urbanos de “Núcleos Populacionais”, localizados fora do perímetro urbano 
instituído por esta lei, e que a referida definição deveria ser feita através 
de Lei Municipal Específica para cada núcleo.
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Ainda que previsto em lei, o IPDU não realizou tais estudos 
de demarcação dos sítios de recreio, portanto, eles não se caracterizam/
qualificam como zonas urbanas – mesmo por conta da revogação das 
leis de perímetro urbano que ocorreram posteriormente. São necessários 
mais levantamentos em campo e nos documentos do Município para 
tratar os sítios de recreio implantados em Cuiabá como zonas urbanas, 
mas, para este estudo, considera-se o conteúdo apresentado satisfatório 
para caracterizar o espaço periurbano de Cuiabá.

Pelo fato de, em Cuiabá, os sítios deverem, ou pelo menos 
deveriam, ser implantados a partir de cinco quilômetros do perímetro 
urbano, aponta-se, com isso, a vocação primeira deles para a preservação 
ambiental e não necessariamente seu adensamento. A destinação à 
preservação ambiental também tem sua importância, como afirma 
Santoro, pois, os sítios que apresentam atividades produtivas contribuem 
para a conservação do meio ambiente, além de serem uma alternativa 
às monoculturas e seus insumos químicos e máquinas pesadas (Ibid).

Meirelles (2008) afirma que os sítios ou chácaras de recreio 
“[...] continuam imóveis rurais, mas sob a imposição tributária do 
Município, ao passo que aquelas glebas, embora sujeitas ao tributo 
federal, permanecem com características urbanas, subordinadas, portanto, 
às normas urbanísticas municipais.” (MEIRELLES, 2008, p. 556). Essa 
afirmação parte da leitura do Decreto-lei 57, de 18 de novembro de 
1996, legislação com objetivos meramente fiscais, na qual as chácaras 
ou sítios de recreio passaram a ser incluídas na competência tributária 
do Município (BRASIL, 1996, arts. 14 e 15). Caso o imóvel em zona 
rural seja comprovadamente utilizado como sítio de recreio, ou que 
eventual produção não se destine ao comércio, pode-se incidir sobre ele 
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Por outro 
lado, o decreto passou a permitir a tributação por meio do Imposto sobre 
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a Propriedade Territorial Rural (ITR) aos imóveis em zona urbana que 
sejam utilizados em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial (Ibid).

Em termos gerais, no que se refere ao espaço periurbano, este 
encontra-se ocupado pelos condomínios fechados destinados às classes 
média e alta no limite do perímetro urbano; pelos loteamentos destinados 
à moradia popular, cujas leis de perímetro urbano acabam por serem 
alteradas para inclui-los na Macrozona Urbana; pelos sítios de recreio; 
vilas e comunidades dos Distritos; atividades rurais tradicionais, seja 

“maquiagem” ou “pousio social”, seja atividade econômica, de fato; e 
áreas destinadas à preservação como o Parque Nacional de Chapada 
dos Guimarães e a APA Aricá-açu (destacados nas Figuras 2 e 5), cujos 
parâmetros para uso e ocupação são definidos em legislações específicas. 
Essas diversas formas de ocupação realçam a necessidade de observar as 
tipologias urbanísticas empregadas no espaço periurbano.

1.3.3 Inovações espaciais no tecido urbano: produção da cidade dispersa

O mercado imobiliário é o principal vetor de estruturação do 
uso residencial do solo formal das grandes cidades latino-americanas, 
como assinalou Abramo (2007). E, ao contrário do mercado informal, 
as instituições reguladoras desse mercado formal estão inscritas no 
ordenamento do sistema jurídico-político do Estado, sendo que este 
encontra-se com seus papeis definidos na produção do espaço e, muitas 
vezes, agindo em favor de interesses privados.

Esta pesquisa volta-se para o mercado formal, que se segmenta 
no mercado imobiliário para garantir uma relativa homogeneidade 
socioespacial do seu entorno e, para isso, os promotores imobiliários atuam, 
muitas vezes, no duplo papel de promotores e proprietários fundiários, 
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garantindo, dessa forma, seus bancos de terras e áreas prioritárias para 
o investimento.

Na análise da atuação do mercado imobiliário em Cuiabá, 
Romancini (2010) esclarece que, independentemente dos motivos que 
tornem um dado espaço urbano melhor que outras áreas da cidade, “[...] 
é para lá que os indivíduos da classe mais abastada, com maior prestígio, 
poder e status vão se agregar.” (ROMANCINI, 2010, p. 5301). Tem-se, 
então, uma transformação do espaço voltada para a melhoria dos seus 
atributos, assim sendo, para a referida autora, mesmo que “[...] não 
haja atributos naturais especiais, ou mesmo que se localize na periferia 
da cidade, este espaço será transformado, equipado com infraestrutura 
e equipamentos públicos que atendam os anseios desta classe social que 
ali se concentra.” (Ibid).

Como forma de imprimir seus projetos no espaço urbano em 
vias de transformação e melhorias das infraestruturas, o mercado formal, 
por meio da iniciativa privada, provoca também transformações nos 
modos de organização do tecido urbano. Entre as mudanças observadas 
no tecido urbano em Cuiabá, tem-se o surgimento de empreendimentos 
de grande porte, como os condomínios urbanísticos.

Essa modalidade de urbanização do solo12 é realizada pela iniciativa 
do capital privado, destinada a atender a população de classes de renda 
média a alta, normalmente articula um novo produto imobiliário em uma 

12 A urbanização do solo em Cuiabá pode ser realizada por meio do parcelamento 
do solo, condomínio urbanístico ou condomínio urbanístico integrado à edificação. 
O condomínio urbanístico é “[...] a divisão da área em unidades autônomas desti-
nadas à edificação, as quais correspondem a frações ideais das áreas de uso comum 
dos condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedadas 
as de domínio público internamente ao perímetro do condomínio [...]”. Já o con-
domínio urbanístico integrado à edificação é “[...] a variante de condomínio em 
que a construção das edificações horizontais ou verticais é feita pelo empreendedor, 
concomitantemente à implantação das obras de urbanização.” (CUIABÁ, 2015, Art. 
5º, XXIV, XXV).
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nova espacialidade urbana, o que Abramo denomina como “inovação 
espacial” (ABRAMO, 2007, p. 47). Para o autor, a “[...] homogeneização 
do estoque obriga os capitais imobiliários a introduzirem produtos 
diferenciados. Assim, enquanto a inovação promove uma diferenciação 
do estoque residencial, a sua imitação reafirma uma tendência contrária 
de homogeneização do estoque.” (ABRAMO, 2007, p. 49).

Verificam-se esses “produtos diferenciados” no espaço urbano (e 
rural) a partir de exemplos selecionados para a análise.

A questão que se levanta é que esses novos produtos são grandes 
consumidores de terras e, na ausência desses espaços nas parcelas 
consolidadas do tecido urbano, os referidos produtos imobiliários 
acabam por serem implantados nas franjas da cidade, tratadas aqui 
como espaço periurbano. Corrêa (1989) aponta para duas formas que 
a ocupação urbana na periferia assume em relação ao uso residencial: 
a urbanização de status e urbanização popular, sendo que a primeira é 
objeto principal dos promotores imobiliários, enquanto a segunda forma 
costuma ser delegada ao Estado ou promotores imobiliários que atuam 
exclusivamente nesse setor.

O que o autor pontua, no entanto, é que “[...] as estratégias dos 
proprietários fundiários variarão segundo suas propriedades se localizem 
nas áreas onde domina uma ou outra forma [...]” (CORRÊA, 1989, p. 
18), ou seja, há uma tendência de concentração de tipologias urbanísticas 
similares numa mesma porção do território.

Essa diversidade de tipos urbanísticos e implantação de modo 
contíguo no espaço de tipos similares pode ser observada em Cuiabá. 
Aponta-se que estes tipos são implantados predominantemente nas ZEX, 
as quais passam a integrar a ZUM, no momento em que o projeto de 
parcelamento do solo estiver devidamente registrado em Cartório de 
Imóveis (CUIABÁ, 2015a, Art. 15). As investigações frente a essas 
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morfologias e tipologias de ocupação do território sinalizam para um 
tipo de ocupação com a produção de uma urbanização dispersa ou difusa, 
emprestando termos que Reis (2006) e Abramo (2007) conceituaram.

Para uma abordagem preliminar, a dispersão urbana, na escala 
do tecido urbano, pode ser caracterizada pelo esgarçamento crescente 
do tecido dos principais núcleos urbanos, em suas áreas periféricas 
(REIS, 2006, p. 13). Reis destaca que a urbanização dispersa, para ser 
compreendida e explicada, do ponto de vista dos arquitetos, deve ser 
estudada em duas escalas ou âmbitos, distintos e integrados, sendo elas: 
(a) a escala das áreas metropolitanas, “[...] que vêm mostrando uma 
dispersão crescente de núcleos ou polos, entremeados de vazios, com 
redução de densidades de ocupação, no todo e em partes importantes”; 
e (b) a escala do tecido urbano, ou seja, a “[...] escala da qual se definem 
as relações físicas e jurídicas entre espaços públicos, e espaços privados, 
em que se definem as ruas e praças, as quadras e lotes, a propriedade 
(ou posse) do espaço urbano, sua produção material, bem como sua 
apropriação, uso e transformação.” (REIS, 2006, p. 13).

Para o presente trabalho, atribui-se o conceito de dispersão urbana 
nos termos da escala do tecido urbano apontada por Reis. É na escala do 
tecido urbano que se define “[...] a propriedade (ou posse) do espaço urbano 
e a produção material, bem como a apropriação, uso e transformação desse 
espaço. Ora, são essas relações que por sua vez se definem nos projetos 
e nas obras (produção material do espaço).” (Ibid, p. 44).

O processo de dispersão urbana, segundo Reis e Bentes (2017), 
caracteriza-se pelo “[...] esgarçamento do tecido, com a urbanização 
estendendo-se por um vasto território, com núcleos urbanos separados 
no espaço por vazios intersticiais, mantendo vínculos estreitos entre si e 
configurando um único sistema urbano.” (REIS; BENTES, 2017, p. 420). 
Esse processo também leva à superação dos conceitos de cidade e campo, 
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visto que os modos de vida e consumo metropolitanos são adotados pela 
população, com maior mobilidade, possibilitando a “regionalização do 
cotidiano” (Ibid).

Uma das características desse tipo de urbanização por meio dos 
condomínios urbanísticos é a formação de áreas de tecido urbano na 
periferia da cidade, em descontinuidade ao tecido urbano existente. A 
intensa atuação na produção de condomínios em Cuiabá está profun-
damente imbricada no processo de urbanização dispersa, pois produz (e 
reproduz) espaços e processos sociais que coincidem com as principais 
características dessa mesma urbanização dispersa.

Para Corrêa (1989), essa produção cria, assim, “bairros” (para o 
caso deste trabalho, “localidades”) seletivos em setores de amenidades 
e, como a palavra “periferia” tem sentido pejorativo, “[...] estes bairros 
fisicamente periféricos não são mais percebidos como estando localizados 
na periferia urbana, pois afinal de contas os bairros de status não são 
socialmente periféricos!” (CORRÊA, 1989, p. 18).

Essa observação vem ao encontro com o que Durán (2003) 
esclarece a respeito das periferias das grandes cidades, que “[...] foram 
concebidas como espaços onde as patologias urbanas e as desvalorizações 
são máximas: a degradação física e social, a marginalidade, a exclusão e 
o afastamento.” (ENTRENA, 2003, p. 63). Porém, essa imagem que se 
cria das periferias urbanas é derivada de uma “[...] concepção centralista 
da cidade [...]”, que, por sua vez, “[...] já não tem mais sentido no 
contexto atual de crescente globalização.” (Ibid). Por isso, trata-se aqui 
dos conceitos da urbanização dispersa por meio da ocupação dos espaços 
periurbanos, apartando do termo “periferia”.

Uma das estratégias dos promotores imobiliários, portanto, é 
produzir tipologias urbanísticas com “diferenciais”, sejam elas pela 
proximidade às amenidades naturais (como os corpos d’água com suas 
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Áreas de Preservação Permanente, os parques urbanos, etc.) ou também às 
amenidades socialmente produzidas, dentre elas, as infraestruturas urbanas 
implantadas pelo poder público (no sistema viário, principalmente), 
equipamentos urbanos estruturadores do espaço (como são os shoppings 
centers, universidades, hospitais, etc.) em buscas de obter um valor 
de uso superior, mesmo em empreendimentos localizados distantes 
do centro urbano.

A distância do centro principal da cidade passa a ser um problema 
que as tecnologias de comunicação e o transporte individual privado 
facilmente superam, mas que ocasionam outros problemas, como 
congestionamentos, que solicitam ainda mais intervenções no sistema 
viário – predominantemente realizadas pelo poder público.

Abramo (2007) acrescenta, e que cabe ao objeto de análise aqui 
apresentado, que a estratégia da diferenciação “[...] envolve necessariamente 
um deslocamento espacial da oferta: oferecer um produto diferenciado 
em uma espacialidade diferente [...]”, que, com isso, desloca-se também 
parte da população que irá consumir esses espaços para “[...] desfrutar da 
externalidade de vizinhança (estar entre os seus e ser/ter uma distinção 
socioespacial em relação aos outros).” (Abramo, 2007, p. 46). Esse ato 
promove a desvalorização de espaços ocupados anteriormente por essas 
famílias, enquanto valorizam-se novos em um movimento que o autor 
chama de “caleidoscópico”.

Com apoio de Santoro e Bonduki (2009), entende-se que essa 
estratégia da diferenciação espacial pelo mercado imobiliário pode 
acontecer nos espaços periurbanos, pois é onde há oferta de terras com 
menor valor, mais interessantes para abertura de novos empreendimentos 
habitacionais, onde os promotores imobiliários pautam-se pela grande 
valorização da terra com a mudança de uso rural para urbano.
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Santoro (2014), em sua tese, mostra que novas tipologias são 
utilizadas como estratégia do mercado imobiliário voltada ao crescimento 
em extensão física, o que colabora mais ainda para uma estrutura difusa 
de cidade, pois se vê que a implantação dos empreendimentos aparenta 
não enfrentar resistências por parte do planejamento, ao contrário, se 

“[...] mantém uma forte permissividade em torno da expansão urbana, 
com perímetros flexibilizados on demand (‘sob demanda’), orientados 
pela lógica do mercado imobiliário.” (SANTORO, 2014, p. 181).

No caso particular de Cuiabá, a expansão urbana físico-territorial, 
ou expansão do tecido urbano de maneira dispersa, deu-se através de 
empreendimentos classificados como condomínios urbanísticos, implan-
tados nas franjas da cidade, em espaços periurbanos recém reclassificados 
como urbanos pelas diversas leis do Perímetro, especialmente em 2003 e 
2004, o que caracteriza a ampliação “sob demanda” – demanda criada e 
fictícia, visto que ainda permanecem inúmeros vazios urbanos nas áreas 
consolidadas, mas que o Município opta por não quantificar e qualificar.

Soma-se a isso a dimensão desses condomínios13. Ao contrário do 
que ocorreu na Região Administrativa Norte e Sul, onde os condomínios 
implantados são de menores dimensões, as Regiões Administrativas 
Leste e Oeste são as Regiões escolhidas por duas incorporadoras para 
a implantação dos seus “megaempreendimentos” imobiliários com 
dimensões ilimitadas até 2015 – que também são resultantes de uma 

13 Para dirimir os problemas decorrentes da implantação de megaempreendimen-
tos, como os condomínios urbanísticos (principalmente no que concerne ao flu-
xo de veículos motorizados), o Município de Cuiabá utiliza duas estratégias: (a) a 
Hierarquização Viária (definida pela Lei 232/2011), por meio de vias planejadas, 
que criam “bolsões” que deveriam limitar o tamanho dos condomínios (CUIABÁ, 
2011); e (b) ao limitar a dimensão dos condomínios a 450.000 m², mas essa limi-
tação passou a constar apenas em 2015 após a revisão da LUOS (CUIABÁ, 2015, 
Art. 127).
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complexa articulação entre investimentos públicos e privados, como se 
busca evidenciar.

No tocante a essa diferenciação espacial entre as Regiões 
Administrativas, Vânia da Silva (2016, p. 116) atribui à lógica 
capitalista, que produz e imprime sua marca na divisão espacial: os 
conjuntos habitacionais ocupam as Regiões Administrativas Norte e Sul 
(distintas daquelas nas quais se faz presente a maioria das construções 
de empreendimentos de alto padrão: Leste e Oeste). A autora aponta 
a estratégia de incorporadoras como a Ginco Urbanismo e Alphaville 
Urbanismo por meio da incorporação imobiliária de empreendimentos 
residenciais, direcionados, predominantemente, para a produção do 
espaço urbano por meio dos condomínios urbanísticos para população 
de classe de renda alta (SILVA, V., 2016).

A autora listou ainda os condomínios urbanísticos e condomínios 
urbanísticos integrados à edificação que foram aprovados entre 2000 e 
2014 (entregues ou em construção), totalizando 11 empreendimentos, 
todos eles voltados às frações de classe que detêm alto poder aquisitivo 
(Ibid, p. 112). Destes, nove são de responsabilidade da Ginco Urbanismo, 
sendo os outros dois da Alphaville Urbanismo, existindo apenas um deles 
na Região Administrativa Sul, e os demais na Leste e Oeste (Figura 6).

Os condomínios são encontrados em maior número na Região 
Administrativa Leste (seis), mas se deve destacar que os quatro implantados 
na Região Administrativa Oeste possuem dimensões maiores, seja no 
tamanho total da área dos empreendimentos, seja no tamanho das 
unidades individuais (frações de terreno) (Ibid). Somam-se a esses 
condomínios apontados pela autora, outros implantados em outros anos, 
mas que possuem grandes dimensões (implantado em um único lote, 
superior a 30 mil m²) ou algum tipo de diferencial ou atrativo.
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Para esta pesquisa, em termos de diferenciação/inovação espacial, 
acrescentou-se ainda o conjunto de sete condomínios denominados 

“Rios de Cuiabá”: Rio Coxipó, Rio São Lourenço, Rio Claro, Rio 
Manso, Rio Jangada, Rio Cachoeirinha e Reserva Rio Cuiabá. Esses 
condomínios beneficiam-se pela valorização decorrente da vizinhança 
com o condomínio Belvedere (ROMANCINI, 2011, p. 145). Devem ser 
considerados também os condomínios residenciais Florais Safira e Florais 
Esmeralda (com previsão de entrega em 2023 e 2024, respectivamente) 
e os condomínios de lotes comerciais Ginco Empresarial Dubai e Ginco 
Empresarial Toronto, todos empreendimentos da Ginco Urbanismo, 
lançados mais recentemente e não grafados no mapa da Figura 6.

Apesar da aceitação positiva por parte da população e das 
administrações públicas municipais em geral, Tomanik (2017) refere 
que os condomínios fechados constituem uma tipologia de ocupação 
do solo controversa. Os impactos desse modelo de urbanização têm sido 
largamente discutidos no material bibliográfico produzido sobre o tema 
e, além de aspectos sociais – sobretudo o da segregação –, as questões 
urbanísticas, entre as quais se destaca a expansão horizontal das cidades 
acompanhada da fragmentação da malha urbana e da urbanização dispersa, 
são recorrentes (TOMANIK, 2017, p. 531).
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Figura 6 – Condomínios Urbanísticos implantados em Cuiabá com grandes 
dimensões ou diferenciais

Fonte: Adaptado de V. Silva (2016) e Takeshima (2018).

Notas: (1) Condomínio Japuíra; (2) Villa Jardim; (3) Cond. Res. Brasil Beach 
Cuiabá Home Resort; (4) Village do Campo; (5) Clube Res. Country; (6) 
Village do Bosque; (7) Florais Cuiabá; (8) Florais dos Lagos; (9) Florais do 
Valle; (10) Parque das Nações; (11) Alphaville Cuiabá; (12) Alphaville Cuiabá 
2; (13) Supremo Itália; (14) Florais Itália; (15) Belvedere II; (16) Belvedere; 
(17) Rio Coxipó; (18) Rio São Lourenço; (19) Rio Claro; (20) Rio Manso; (21) 
Rio Jangada; (22) Rio Cachoeirinha; (23) Reserva Rio Cuiabá; (24) Primor 
das Torres. Construção do autor.

Adicionalmente, Silva (2016) ressalta o fato de os condomínios 
encontrarem-se contíguos ou próximos uns aos outros, pertencentes a 
uma mesma incorporadora, o que, além de maximizar os impactos na 
estrutura urbana, evidencia a constituição dos “bancos de terras”, num 
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processo onde os incorporadores “[...] adquirem grandes extensões de 
terra e vão desenvolvendo os seus projetos imobiliários em momentos 
economicamente favoráveis.” (SILVA, V., 2016, p. 114).

Essa atuação das construtoras e incorporadoras em constituir 
um banco de terras está associada a uma aparente aceitação do produto 
condomínio pelo mercado, o que leva à constituição de um nicho de 
atuação urbanizadora por essas empresas, que adquirem grandes glebas 
e empreendem com lançamentos aos poucos. Uma observação com base 
temporal do lançamento dos empreendimentos revela a atuação dessas 
empresas em momentos políticos e econômicos distintos.

Dentre as inovações espaciais, a que talvez mais mereça destaque 
é a implantação do Condomínio Residencial Brasil Beach Cuiabá Home 
Resort. O referido condomínio foi lançado em novembro de 2012, 
incorporado pela BC Genera Real State Investments, está localizado na 
Região Administrativa Oeste, nos limites do perímetro urbano, próximo 
ao Rodoanel. O empreendimento compreende quatro torres, sendo duas 
já lançadas e outras duas com previsão inicial para o ano de 2020, mas 
que ainda não foram lançadas.

O seu grande diferencial inovador é uma praia artificial privativa, 
localizada entre as torres (Figura 7), sendo também a primeira desse tipo 
no Brasil. Segundo informações no sítio eletrônico do empreendimento:

Cuiabá foi a primeira cidade do Brasil escolhida 
para receber a tecnologia internacional Crystal La-
goons que conta com 300 projetos em diferentes 
fases de desenvolvimento em 60 países. Com bai-
xíssimo custo de manutenção e um sistema de con-
trole permanente, essa tecnologia garante a qualida-
de e transparência da água. [...] Situado na região 
de clima mais agradável da cidade, o condomí-
nio Brasil Beach está estrategicamente no eixo de 
desenvolvimento da capital, cercado por condomí-
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nios de alto padrão, colégios de altíssimo nível, su-
permercados, centros de conveniência com diversas 
opções de serviços e a poucos minutos dos melho-
res shoppings da cidade. O Brasil Beach é uma ten-
dência de comodidade e a opção certa para um bom 
negócio. (BRASIL BEACH, 2018a, grifos nossos)

Figura 7 – Vista aérea do Condomínio Residencial Brasil Beach 
Cuiabá Home Resort

Fonte: Acervo IPDU. Nota: Construção do autor.

Observa-se o uso das “externalidades de vizinhança” na promoção 
do empreendimento, como a proximidade a outros condomínios de luxo 
e referência ao clima agradável pela proximidade da zona rural.

Adicionalmente, por meio da página do empreendimento em 
uma rede social, faz-se uso propagandístico das obras de duplicação da 
Rodovia MT-010, como um fator que agregará valor ao empreendimento: 

“[c]om as obras de duplicação da Estrada da Guia em fase de conclusão, 
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o condomínio mais incrível da capital está estrategicamente no eixo de 
desenvolvimento da capital” (BRASIL BEACH, 2018b).

Outros empreendimentos apresentam seus diferenciais: 
o Condomínio Japuíra possui apenas 12 unidades autônomas14; o 
Condomínio Horizontal Ginco Villa Jardim toma, como partido 
urbanístico, as características topográficas do terreno onde é implantado: 
as áreas comuns localizam-se na parcela mais alta; há ainda o Clube 
Residencial Country, que dispõe, em seus limites internos, de um haras 
de uso privativo dos condôminos.

Quanto à “região dos Florais”, como é popularmente chamado 
um conjunto de condomínios horizontais da Ginco Urbanismo: Florais 
Cuiabá, Florais dos Lagos e Florais do Valle (identificados por 07, 08 
e 09 na Figura 6), é compreendida por esses empreendimentos que 
possuem atrativos internos para atrair possíveis compradores, de toda a 
sorte de lazer e contemplação, como lagos e características aprazíveis de 
estar localizado longe do estilo de vida agitado da cidade.

Os “Florais” são exemplos claros de produtos diferenciados em 
uma espacialidade diferente, favorecendo a externalidade de vizinhança 
a que se refere Abramo (2007). A diferenciação e externalidade dão-se 
por meio da contiguidade dos empreendimentos, como se destacou na 
Figura 6, mas, ao mesmo tempo, eles são implantados separadamente do 
restante da cidade, como se observa na Figura 8: esses empreendimentos 
mantêm proximidade com a Rodovia Emanuel Pinheiro, que dá acesso 
aos bairros Jardim Florianópolis e Jardim Vitória, originados a partir de 

14 A LUOS define, em seu artigo 124, que “[...] a urbanização do solo em condo-
mínios urbanísticos terá como resultantes unidades autônomas individualizadas e 
áreas de propriedade coletiva dos condôminos [...]”, sendo que as “[...] áreas de 
propriedade coletiva e as unidades imobiliárias individualizadas integram as Frações 
Ideais em que se subdividem os condomínios e que constituem as propriedades 
individuais dos condôminos.” (CUIABÁ, 2015, Art. 124, caput e §2º).



85

ocupações irregulares, onde predomina a moradia de população de classe 
de renda baixa, mas conservam uma desconexão por aproveitarem-se de 
elementos naturais para a segregação, como o Ribeirão do Lipa.

A mesma externalidade de vizinhança repete-se na Região 
Administrativa Leste: os empreendimentos Alphaville Cuiabá e Alphaville 
Cuiabá 2 e os condomínios Ginco: Supremo Itália, Florais Itália, Belvedere 
e Belvedere II representam uma parcela da Região onde predominam as 
moradias da população de extratos de renda média alta e alta. O modelo 
urbanístico dessas empresas apresenta uma mesma linha de produção, 
ainda que o discurso seja de aproveitamento das características físicas 
do local de implantação na concepção de projeto: vias sinuosas simulam 
a adaptação do projeto às características topográficas do terreno e das 
Áreas de Proteção Permanente, as quais são utilizadas no marketing dos 
empreendimentos; mas são frequentemente em série e estandardizados.

Figura 8 – Vista aérea dos condomínios Florais e Rodovia Emanuel Pinheiro

Fonte: Acervo IPDU. Nota: Foto e intervenções do autor (set. 2016).



86

Quando solicitadas informações referentes à atuação da empresa 
em Cuiabá à Gerente de Projetos da Ginco Urbanismo, quanto à existência 
de plano de expansão (masterplans, planejamento a longo prazo, reserva 
fundiária), seu modelo de urbanização (diretrizes projetuais, diferenciais 
de projeto, tipologias dos lotes e do sítio de implantação, etc.) e como 
a empresa atua frente ao Município para a aprovação de seus projetos, 
foi respondido que a a diretoria não concedeu autorização para prestar 
essas informações, pois algumas delas são estratégicas da empresa 
(IPPOLITO, 2019).

Os condomínios denominados “Rios de Cuiabá”, por sua vez, 
apresentam menores dimensões e número de unidades se comparados 
aos demais, mas, em conjunto e por estarem contíguos uns aos outros, 
causam impacto semelhante aos demais empreendimentos de maiores 
dimensões (Figura 9). Esses condomínios são destinados à população 
de classes de renda média e média-baixa. Os “Rios”, diferentemente dos 
demais condomínios citados, destinam-se a outra classe de renda (média/
média-baixa) e são da categoria condomínio urbanístico integrado à 
edificação, ou seja, as unidades autônomas são entregues aos compradores 
com as casas já edificadas.

Essas casas podem ser adquiridas por meio do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do governo federal e apresentam 
a possibilidade de financiamento pela Caixa ou diretamente com a 
construtora (ROMANCINI, 2011, p. 145-146). O fato de serem 
integrados à edificação também propicia uma ocupação imediata das 
unidades, o que, em termos de aumento da demanda por infraestruturas 
e serviços urbanos, provoca grande impacto. Esse fator também realça o 
contraste na paisagem pelas diferentes tipologias arquitetônicas em distintas 
tipologias urbanísticas, como se observa entre os “Rios” e “Belvedere”.
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Figura 9 – Vista aérea do conjunto de Condomínios “Rios de 
Cuiabá” e Belvedere

Fonte: Acervo pessoal. Nota: Foto e intervenções do autor (jan. 2015).

Encontra-se ainda no território do Município, no rol de “inovações 
espaciais”, um condomínio em zona rural denominado Terra Selvagem 
Condomínio e Golfe Clube.

Segundo o site do empreendimento:

O Terra Selvagem está no berço de uma rica natureza 
e as margens da rodovia MT-351 (Estrada do Man-
so), a 20 minutos do centro de Cuiabá e a 35 mi-
nutos de Chapada dos Guimarães. Com um clima 
particularmente agradável, possui 150 hectares es-
trategicamente distribuídos entre lotes residenciais 
de alto padrão de 1.125 m², um complexo esporti-
vo e de lazer com uma Área Verde exuberante que 
corresponde a 80% do condomínio, além de um 
Lago Gigantesco ideal para Banho e Pesca. Conta 
também com uma agradável Cachoeira (a maior par-
te do ano), 2 piscinas com vista para o lago, Quadra 
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de Tênis em Saibro, além de Quadra Poliesportiva, 
Campo de Futebol e Exclusivos 4 km de Campo 
de Golfe. O condomínio se destaca por sua natureza 
exuberante sempre frequentada por animais típicos 
da região como Araras, Capivaras e outros. (TER-
RA SELVAGEM, 2018, grifos nossos)

Além de todas as amenidades naturais e construídas, a localização do 
condomínio mescla as facilidades de estar próximo às duas cidades, Cuiabá 
e Chapada dos Guimarães, mas mais próximo de Cuiabá, com a distinção 
natural por estar inserido no “campo”, conforme salienta a propaganda:

A localização privilegiada faz do Terra Selvagem uma 
excelente opção para investir ou morar. [...] o con-
domínio dispõe de uma natureza espetacular que vai 
proporcionar a você e a sua família viver no Cam-
po a poucos minutos do centro da cidade. Viva 
onde você sempre sonhou! (TERRA SELVAGEM, 
2018, grifos nossos)

Os exemplos citados e ilustrados auxiliam o entendimento sobre 
como o espaço periurbano vem sendo ocupado por meio dos mais variados 
tipos de urbanização empregados pelos promotores imobiliários. Ratificam 
a ideia de que oferecer um produto diferenciado em uma espacialidade 
diferente é a forma principal de atuação dos agentes do mercado 
imobiliário formal. Ainda que se trate de um empreendimento lançado 
pelo mercado formal, a “aprovação” do Terra Selvagem Condomínio e 
Golfe Clube não obedeceu às diretrizes e parâmetros urbanísticos para a 
classificação como Sítio de Recreio e, atualmente, a liberação de projetos 
arquitetônicos está suspensa por ação do Ministério Público.

A análise dos pontos positivos e negativos dos condomínios 
urbanísticos, enquanto tipologia urbanística, isoladamente, não é o foco 
deste trabalho, mas o papel dessas tipologias na produção do espaço 
no contexto periurbano por meio da alternativa da segregação espacial 
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o é. Cabe ressaltar, porém, as críticas que se tecem sobre as tipologias 
urbanísticas que levam ao aumento da segregação social, como são os 
condomínios. As críticas, como observa Reis (2006), concentram-se 

“[...] na condenação da redução dos espaços de convivência e uso público, 
adequados para a consciência social e a formação da consciência cívica, 
isto é, concentra-se na condenação dos esvaziamentos dos espaços públicos 
ainda existentes.” (REIS, 2006, p. 69). O autor ressalta que cada “[...] 
‘comunidade’, com sua estrutura condominial, tem suas próprias regras. 
O conjunto urbanístico não é utilizado para integração social, mas para 
segregação.” (Ibid, p. 156).

Restaria avaliar se ocorre a desvalorização de espaços ocupados 
anteriormente por essa população que consome as inovações espaciais 
ou mesmo tecer críticas sobre até que ponto o mercado formal pode ser 
tratado como “aceitável”, ou “legítimo”, uma vez que as análises aqui 
apresentadas apontam para um jogo de interesses e de poder, em que a 
iniciativa de capital privado pressiona constantemente o poder público 
para alterar as legislações de maneira que se enquadrem na legalidade de 
seus modelos de urbanização e propostas urbanísticas diversas.

Para isso, caberia investigar, como propõe Santoro (2014), 
“[...] a relação destas formas de expansão urbana com as normas que 
restringem ou possibilitam a expansão e que, em tese, colocariam limites 
à fragmentação urbana e regras para garantir um crescimento equilibrado.” 
(SANTORO, 2014, p. 170). Portanto, nos itens a seguir apresentar-se-á 
considerações sobre o espaço periurbano no planejamento local municipal 
e os instrumentos de controle e planejamento da expansão urbana.

Apresentadas as regras, procedimentos ou diretrizes para o 
planejamento e controle da expansão urbana, bem como uma tentativa 
de delimitar o espaço periurbano de Cuiabá, o capítulo seguinte apresenta 
uma abordagem conceitual sobre produção do espaço, ordenamento 
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territorial e planejamento urbano, trazendo dois importantes 
instrumentos de ordenamento do território na escala local empregados 
no Município de Cuiabá.
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2 

ORDENAMENTO TERRITORIAL LOCAL

Em seu processo de organização e reorganização, a sociedade 
transforma a paisagem e imprime, no espaço, um conjunto de objetos 
próprios da criação humana. A produção desses objetos, entendida como 
a produção da existência humana, pode ser lida nas escalas de ordem 
global a local. São também objetos fruto de normas típicas da atividade 
urbanística de planejamento e política urbanos, quando a leitura volta-
se para a escala local, a da cidade e do urbano, configurando, assim, um 
objeto de estudo da Geografia.

Desse entendimento, inicia-se este capítulo com uma breve 
discussão sobre os conceitos de organização espacial, produção do espaço 
e ordenamento territorial, bem como sobre as escalas de abordagem 
desses termos – do global ao local, do nacional ao municipal – em vistas 
de subsidiar uma análise a respeito das ações de planejamento e gestão 
pretéritas e em curso no Município de Cuiabá, diferenciando essa escala 
de atuação da escala nacional.

Identifica-se, para a análise e posterior discussão nos itens 
seguintes, dois instrumentos de ordenamento territorial local, abordados 
enquanto instrumentos do planejamento e gestão municipal: a organização 
administrativa por meio dos Distritos, na escala do Município, e a 
delimitação do perímetro urbano, na escala urbana-intraurbana, bem 
como o processo das diversas alterações desse perímetro e sua relação 
com o processo de urbanização da cidade de Cuiabá, o que remete à 
leitura das tendências de expansão.
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2.1 Produção do espaço, ordenamento territorial e planejamento 
urbano em uma abordagem múltipla

As relações que se estabelecem entre os objetos, a sociedade e 
o meio, através do trabalho, resultam no que é chamado de espaço 
geográfico. Na leitura de Roberto Lobato Corrêa, as obras do homem 
são organizadas espacialmente e “[...] constituem o espaço do homem, a 
organização espacial da sociedade ou, simplesmente, o espaço geográfico.” 
(CORRÊA, 2007, p. 52).

Como este estudo volta-se à produção do espaço, contrapõe-se a 
essa conceituação de Corrêa a observação de Marcelo Lopes de Souza, que 
afirma ser muito restritivo, porém, limitar a organização espacial apenas 
aos objetos criados pelo homem. Pensar o conceito de organização espacial 
que exclui as formas espaciais não criadas, mesmo que possam vir a ser 
transformadas pela sociedade, não parece muito defensável (SOUZA, 2013, 
p. 37). A exemplo, o autor cita a malha territorial, com suas fronteiras e 
divisas, que constituem expressões de organizações espaciais determinadas 
não materializadas no espaço. Enfim, “[...] seria empobrecedor restringir 
a organização espacial tão somente à materialidade do espaço, ou seja, 
às estruturas diretamente tangíveis.” (Ibid, p. 38).

A organização espacial pode dar-se nas mais variáveis escalas, do 
global ao local. Em se tratando da organização espacial numa escala global, 
ela consistirá na ocorrência, ao mesmo tempo e lugar, de organizações 
espaciais específicas, pois cada lugar é, simultaneamente, objeto de uma 
razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente (CORRÊA, 
2007, p. 59; SANTOS, 2004b, p. 339).

Contrapondo a ideia da ordem local com a global, esta serve-se 
de uma população esparsa de objetos regidos por essa lei única de sua 
própria racionalidade que os constitui em sistema, enquanto aquela é “[...] 
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associada a uma população contígua de objetos, reunidos pelo território 
e como território, regidos pela interação.” (SANTOS, 2004b, p. 338).

Para que essa globalidade da organização espacial verifique-se, 
torna-se necessário, como ensina Corrêa, um certo nível de compatibilidade 
entre os agentes modeladores da organização espacial. Essa compatibilidade 
é alcançada por meio da ação coordenadora e repressora do Estado via 
planejamento territorial, a que se dará enfoque adiante, e pela aliança 
de interesses das grandes corporações capitalistas, que são capazes de 
organizar o espaço, ao menos parcialmente, segundo seus interesses 
(CORRÊA, 2007, p. 59-60).

Essas duas escalas da organização espacial fornecem a base para 
entender a produção do espaço e seu ordenamento nas escalas nacional 
e local, sendo esta última o objeto deste trabalho.

Para Ana Fani Carlos, a leitura do espaço geográfico enquanto 
produto das relações que se estabelecem é realizada considerando-o um 
elemento dinâmico e componente ativo na relação do qual é produto. A 
autora expõe as relações sociais em sua dimensão espacial, com o objetivo 
de analisar a espacialidade como imanente à existência construtiva da 
sociedade. Essa concepção traz a ideia do espaço enquanto um produto 
e é melhor explicada nos seguintes termos:

[A] sociedade, ao produzir-se, o faz num espaço de-
terminado, como condição de sua existência, mas 
através dessa ação, ela também produz, consequen-
temente, um espaço que lhe é próprio e que, por-
tanto, tem uma dimensão histórica com especifici-
dades ao longo do tempo e nas diferentes escalas e 
lugares do globo. Esse raciocínio sugere ser preciso 
considerar a reprodução da sociedade, em sua tota-
lidade, realizando-se através da produção/reprodu-
ção do espaço. (CARLOS, 2017, p. 53)
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A ideia de produção é explicada por Milton Santos, ao mencionar 
que “[o] homem começa a produzir quando, pela primeira vez, trabalha 
junto com outros homens em um regime de cooperação, isto é, em 
sociedade.” (SANTOS, 2004a, p. 202). Essa produção possui, como 
finalidade, alcançar os objetivos previamente concebidos pelo homem, 
antes mesmo de este começar a trabalhar. A produção é, portanto, “[...] 
a utilização consciente dos instrumentos de trabalho com um objetivo 
definido, isto é, o objetivo de alcançar um resultado preestabelecido” (Ibid).

Sobre o processo de produção do espaço, o teórico pondera ainda 
que se deve considerar o espaço “[...] com um conjunto indissociável de 
que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos 
naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, 
seja a sociedade em movimento” (SANTOS, 1988, p. 10).

A produção do espaço, conforme Corrêa (2017), é “[...] 
consequência da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados 
de interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de 
contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros 
segmentos da sociedade.” (CORRÊA, 2017, p. 43). Para o autor, os 
agentes são os proprietários dos meios de produção, os proprietários 
fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 
excluídos. Carlos (2017, p. 64) considera esses agentes como “sujeitos da 
produção”, pois são sujeitos da ação, e cita (como exemplo e obrigação 
em considerar) o Estado, o capital e os sujeitos sociais.

Neste trabalho, a atenção volta-se especialmente às ações do 
Estado (mas considerando os demais agentes e sujeitos – principalmente, 
os que se valem das ações do Estado) que, como aponta Corrêa (2017, 
p. 45), pode agir através do estabelecimento dos marcos jurídicos de 
produção e uso do espaço; da tributação da propriedade fundiária, das 
edificações, do uso da terra e das atividades produtivas; da geração de 
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condições de produção para outros agentes sociais; do controle do 
mercado fundiário; entre outras ações, incluindo a de tornar-se, também, 
promotor imobiliário.

Concorda-se com Souza (2013, p. 38), citado anteriormente, 
a respeito das organizações espaciais determinadas não materializadas 
no espaço – como os territórios, com suas fronteiras e divisas – que 
devem estar incluídas na discussão do conceito, pois permite introduzir 
a questão dos territórios como elemento alvo principal de aplicação do 
ordenamento, enquanto modo de atuação dos agentes organizadores do 
espaço, especialmente no que concerne às divisões político-administrativas.

E, como fruto das relações entre sociedade e a natureza, o espaço 
passa a demandar ações para compatibilizar a atuação do homem para criar 
condições para sua valorização, aproveitamento e desenvolvimento, que 
se dá por meio da organização racional visando à melhoria das condições 
de vida da sociedade. Neste sentido, o conceito de ordenamento territorial 
passa a caminhar paralelamente e em conjunto com a organização do 
espaço. Na leitura, enquanto produção do espaço, o ordenamento, nas 
fases de planejamento, implementação, ou até mesmo burla, é o reflexo 
e resultado das ações dos agentes produtores do espaço.

Em busca de conceituar o que é ordenamento territorial, a partir 
da noção inicial de organização e produção do espaço, pautou-se em 
estudos de Rogério Haesbaert (2006), que sugere entender, primeiramente, 
os conceitos de ordem e território. Vê-se que a “não materialização” no 
espaço deve ser levada em consideração, mas também as diferentes formas 
de mobilidade e transformação dos territórios, uma vez que o território, 
como conceitua o referido autor, “[...] enquanto relação de apropriação e/
ou domínio da sociedade sobre o seu espaço, não está relacionado apenas 
à fixidez e à estabilidade (como uma área de fronteiras bem definidas).” 
(HAESBAERT, 2006, p. 117-118).
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Os territórios vão sendo transformados na medida em que vão 
sendo apropriados, sobrepostos e interligados – num confronto de “ordem” 
e “desordem” –, e, neste sentido, pensar as formas de mobilidade do 
território para seu correto ordenamento significa, portanto, compreender 
o que as transformações acarretam nas diferentes escalas e temáticas às 
quais estão relacionadas, como, por exemplo, o meio urbano e rural, o 
território nacional ou o local, conforme abordagem adiante.

Com apoio na análise conceitual realizada por Saquet (2013, 
passim), ressalta-se que o termo território é empregado neste estudo 
como um limite político-administrativo que demarca o exercício do 
poder, sendo um produto histórico da relação sociedade-natureza, 
multiescalar, incorporando o caráter político e organizativo nos estudos 
e no planejamento do território. Ainda que limitada, a abordagem pauta-
se na atuação do Estado evidenciada através dessa organização política 
e do planejamento.

De acordo com o que sugere Sposito (2004), para avaliar como se 
realiza a produção territorial dos espaços urbanos, quando se referem às 
cidades, em especial àquelas que apresentam o tecido urbano descontínuo, 
utilizam-se os termos território ou territorial para aportar a “dimensão 
material da cidade, à base física sobre a qual se assenta a cidade, ou 
seja, ao espaço topográfico ocupado por ela, o que poderia ser, numa 
primeira vista, designado pelo conceito de sítio urbano.” (SPOSITO, 
2004, p. 73-74).

Entretanto, a autora aponta outras três dimensões contidas na 
acepção que se aplicam ao conceito de território, visto que o território 
urbano é mais que simplesmente o sítio urbano: para compreender a 
expansão urbana, deve-se considerar as dimensões jurídica, as condições 
infraestruturais e a representação que os moradores ou frequentadores 
da cidade elaboram acerca dela.
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Neste trabalho, apoia-se em estudos de Sposito a partir das duas 
primeiras dimensões, principalmente, para entender a expansão urbana. 
A primeira, a jurídica, pois:

Para transformar uma gleba rural em área urbana, 
realiza-se o parcelamento da terra, o que inclui to-
dos os procedimentos necessários a essa ação. Em 
primeiro lugar, o atendimento à legislação fede-
ral e estadual, mas, sobretudo, à municipal, por 
meio de suas leis de perímetro urbano e de par-
celamento do solo, geralmente, integrantes dos 
planos diretores de desenvolvimento urbano. São 
essas leis que instituem que glebas podem ser lote-
adas (geralmente as que compõem a área de expan-
são urbana, ou seja, aquelas que estão entre a área 
efetivamente loteada e a linha do perímetro urba-
no definida por lei) e como elas podem ser loteadas 
(largura das vias e calçadas, tamanho mínimo dos 
lotes etc.). (SPOSITO, 2004, p. 74, grifos nossos)

Já a segunda, as condições infraestruturais, conforme as quais se 
realiza, de fato, a ocupação do solo urbano e por meio das quais se pode 
apreender a dimensão territorial da expansão urbana. Verificou-se, no 
capítulo anterior e como aponta Sposito (2004, p. 75), que a legislação 
federal define os requisitos mínimos para o loteamento do solo e exige 
a instalação de parte das infraestruturas, sendo que em cada município 
se delibera quais são essas exigências mínimas e indispensáveis, sob os 
preceitos de melhorar as condições de vida da sociedade na cidade.

A organização racional do espaço visando à melhoria das condições 
urbanísticas pode se dar por meio do planejamento – ação predominante 
do Estado –, e como instrumentos de ordenamento territorial podem 
se considerar as políticas, planos e programas identificados como de 
destacado impacto no território. Nesse campo, as ideias de “ordem” e 
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“desordem” são postas pela atuação do Estado e da sociedade através dos 
movimentos sociais que o confrontam.

Conforme Souza (2013) explica, a ação do Estado no ordenamento 
territorial dá-se por meio do planejamento urbano e regional, sendo que 
o planejamento é um instrumento empregado de maneira que aparenta 

“[...] ser um guardião e reprodutor intelectual de uma visão altamente 
ideologizada da ideia de ‘ordem’ (e de ideias correlatas, como ‘ordenamento’, 
‘gerenciamento’ etc.).” (SOUZA, 2013, p. 38). “Ordem” e “desordem”, 
para o autor, são ideias “[...] subjetiva e intersubjetivamente relativas, e 
quase sempre aparecem carregadas com forte carga ideológica.” (Ibid).

Como apresentado, o sentido da palavra ordem vem sempre 
acompanhado de seu par indissociável, a desordem, mas esta carrega um 
sentido que, para Haesbaert, “[...] não deve simplesmente, a priori, ser 
combatida, pois ela pode estar sendo a manifestação de uma nova ordem, 
de um novo ordenamento.” (HAESBAERT, 2006, p. 117).

Enquanto a ordem é vista pela maioria “[...] como algo bom 
em si mesma, e a boa ‘ordem’ é a ‘ordem’ socioespacial em vigor e 
hegemônica [...]”, a desordem, por sua vez, “[...] independentemente 
de ter origem em protestos legítimos e justas reivindicações, é amiúde 
vista como problemática, porque perigosa, podendo até ser vista como 
patológica.” (SOUZA, 2013, p. 38-39). A desordem, por seu turno, 
costuma ser causada pela ação da sociedade, por meio dos movimentos 
sociais emancipatórios, que desafiam “[...] a ideia hegemônica de ‘ordem’, 
para mostrar, na prática, que da aparente ou temporária ‘desordem’ pode, 
precisamente, surgir uma nova ‘ordem’ (ou novas ‘ordens’), menos injusta, 
desigual e assimétrica.” (Ibid, p. 39).

Nesse confronto entre os sujeitos da produção do espaço, ressalta-
se o conceito de “ordenamento territorial” – uma vez introduzidas 
as concepções correlatas de “ordem” e “território” –, que vem sendo 
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construído e rediscutido em diversos campos do saber, em especial na 
Geografia, no Urbanismo e, ao menos no que se refere às questões de 
ordem prática e normativa, no Direito Urbanístico.

Surgido, inicialmente, na França a partir da necessidade de 
subdividir o território para fins de administração, o ordenamento territorial 
enfocava grandes conjuntos espaciais e espaços de interesses estratégicos 
ou usos especiais, em vistas de compatibilizar as divisões naturais do 
território com as características de ordem administrativa e econômica. 
Para o planejamento, o ordenamento territorial diz respeito a uma 
visão do espaço numa escala macro. Nessa escala, é possível abordar o 
território nacional em sua integridade, em uma visão de contiguidade 
que se sobrepõe à qualquer manifestação pontual do território (PERES; 
CHIQUITO, 2012, p. 77-78).

Contextualizando-o na história do Brasil, Haesbaert aponta 
que o ordenamento territorial e o planejamento e/ou as políticas que o 
acompanham, porém, passaram a assimilar abordagens de escala mais 
micro ou setoriais, não integradoras, de tratamento do espaço geográfico, 
como um reflexo das visões fragmentadas do mundo “pós-moderno” nas 
últimas décadas (HAESBAERT, 2006, p. 118).

Já Marcelo Lopes de Souza (2016), ao abordar as escalas do 
planejamento e da gestão das cidades, assinala a múltipla importância 
da escala nacional (no sentido de escala do país), pois se trata de uma 
escala que está vinculada, via de regra, “[...] a especificidades no que tange 
às influências que modelaram e modelam a rede urbana e cada cidade 
individual: influências culturais, econômicas e políticas (por exemplo, 
formatos administrativos e institucionais).” (SOUZA, 2016, p. 110).

O conceito é observado nas diversas escalas, mas aqui o enfoque 
no histórico do ordenamento territorial no Brasil dá-se a partir da escala 
de aplicação nacional, para, a partir daí, ser abordado o conceito como 
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uma ferramenta importante no contexto do desenvolvimento urbano 
na escala local ou municipal. O Brasil, porém, não possui tradição de 
planejamento nessa escala que estimule e oriente o desenvolvimento 
do país, considerando as diversas regiões em conjunto, isso se deve em 
parte às suas dimensões e complexidade, mas também em parte devido 
à pouca cultura de planejamento (Ibid, tabela da p. 113).

No Brasil, as políticas setoriais – de desenvolvimento regional 
seria uma delas – tiveram uma grande vinculação com as iniciativas de 
ordenamento territorial, orientadas pelos objetivos de diminuição das 
desigualdades regionais, econômicas e sociais e a promoção da ocupação 
do território nacional. Os padrões de organização do espaço brasileiro 
na conformação da estrutura territorial, na fixação de valor ao solo, 
na forma de relacionamento entre lugares resultam dessas políticas de 
desenvolvimento (PERES; CHIQUITO, 2012, p. 74).

Para Haesbaert (2006), as dinâmicas econômica, política, social, 
cultural e natural criam um emaranhado de condições e complexas 
combinações resultantes que tornam difícil também ordenar o 
território. Tais dinâmicas “[...] acabam dificultando enormemente a 
construção das políticas de ‘ordenamento territorial’”. Administrar a 

“des-ordem” e a exclusão ou precarização das condições socioespaciais 
da população passa a ser, para o autor, o grande dilema a ser enfrentado 
(HAESBAERT, 2006, p. 121).

Num contexto histórico, pode-se eleger a Constituição Federal 
de 1988 como o grande marco legal na temática, com novas estratégias 
e processos que estabelecem as relações entre os setores sociais no que 
diz respeito ao controle do desenvolvimento urbano que veio, de certa 
maneira, reduzir as dificuldades e complexidades no ordenamento 
territorial nacional.
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A Constituição de 1988 definiu normas e diretrizes gerais da 
política de desenvolvimento urbano nacional, de atribuições próprias 
da União, pela sua competência privativa para tratar de assuntos de 
âmbito federal (BRASIL, 1988). Porém, destaca-se que ela enfatizou 
a descentralização político-administrativa e atribuiu ao Município 
um importante papel: esse ente passou a ter autonomia política por 
ter capacidade própria de governar, organizar, legislar e administrar 
seu território.

Os princípios constitucionais orientadores da política urbana, 
as responsabilidades atribuídas às entidades federadas e as normas 
constitucionais específicas da política urbana passaram a apontar para 
uma atuação de maior destaque para os municípios no que se refere à 
atividade urbanística. Neste sentido, permite-se interpretar o ordenamento 
do território numa escala local, a do Município, na qual, segundo 
Souza (2016), trata-se da escala por excelência do planejamento e da 
gestão das cidades.

Dos princípios da política urbana, pode-se elencar a finalidade 
do planejamento local, que é o adequado ordenamento do território 
municipal, com o objetivo de disciplinar o uso, o parcelamento e a 
ocupação do solo urbano. J. Silva (2010, p. 57) esclarece que se qualifica 
o solo como urbano quando ordenado para cumprir destino urbanístico, 
especialmente a edificabilidade e o assentamento de sistema viário, 
sendo esse ordenamento função expressa plano diretor, aprovado pela 
Câmara Municipal, considerado instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana pela Constituição.

Para o autor, no capítulo constitucional da política urbana, 
encontram-se os fundamentos das duas amplas perspectivas: “[...] uma 
que tem como objeto o desenvolvimento adequado do sistema de cidades 
(planejamento interurbano) em nível nacional ou macrorregional de 
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competência federal [...]”; e outra que “[...] considera o desenvolvimento 
urbano no quadro do território municipal (planejamento intraurbano) 
de competência local.” (SILVA, J., 2010, p. 58).

Como demonstrou-se, a discussão do conceito de ordenamento 
territorial na escala nacional ou regional é extensa e de grande complexidade. 
No entanto, é importante traduzir o que diz respeito à escala própria 
da atuação do Município. A escala local é a escala do planejamento, do 
ordenamento urbano, que Meirelles (2008) destaca como “[...] a disciplina 
da cidade e suas atividades através da regulamentação edilícia, que rege 
desde a delimitação da urbe, seu traçado, o uso e ocupação do solo, o 
zoneamento, o loteamento, o controle das construções, até a estética 
urbana.” (MEIRELLES, 2008, p.553).

O planejamento urbanístico local ou as diretrizes para o orde-
namento urbano passaram a ser fundamentados através do artigo 30 da 
Constituição, em seu inciso VIII, que reconhece a competência do ente 
municipal em “[...] promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 
e da ocupação do solo urbano.” (BRASIL, 1988). Enquanto o texto 
da Carta Magna determina que a política de desenvolvimento urbano 
deve ser promovida pelo Município, não se pode olvidar, porém, que o 
ente municipal deve elaborar e implementar suas políticas públicas de 
desenvolvimento urbano e consonância com disposições federais das 
políticas setoriais que interfiram no desenvolvimento urbano.

Faz-se mister destacar que a Constituição Federal de 1988 
contempla a importância do ordenamento territorial em suas disposições, 
mas que, em termos práticos, o Brasil carece ainda de um sistema 
nacional integrado que possibilite uma ação coordenada dos diferentes 
níveis de governo no território. Mesmo numa escala local, ressalta-se 
que os dispositivos para prover os municípios de um instrumental de 
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planejamento – para superar dificuldades de ordem legal, institucional e 
técnica que, até então, constituíram grandes obstáculos à gestão urbana 
– tardou a ser regulamentado em nível nacional até a aprovação do 
Estatuto da Cidade.

Nesse viés, as formas de ordenamento do território devem 
contemplar as estratégias e os objetivos da política urbana, com vistas 
a alcançar um regramento mais justo e igual, contribuindo para que se 
reduzam as desigualdades sociais e econômicas através das diversas formas 
e possibilidades de apropriação do território. Assim, o enfoque recai no 
conjunto de normas de planejamento e desenvolvimento voltadas para o 
ordenamento territorial local, ou seja, tudo que interfira na comunidade 
urbana e deva estar sujeita à regulamentação urbanística e edilícia na 
escala do Município.

Neste estudo, adotou-se o conceito de ordenamento territorial 
numa escala local, entendido como resultado de planejamento e 
política urbanos (não apenas de regulamentação de uso do solo) que o 
acompanham. Num retrospecto da história do planejamento urbano no 
Brasil, principalmente no recorte temporal pós-Constituição de 1988, 
apoiou-se nas pesquisas de Villaça (1999) que afirma que a expressão 
planejamento urbano origina-se na palavra plano e designa “[...] essa 
forma específica de ação – ou de discurso – do Estado sobre o espaço 
urbano, caracterizada por uma suposta visão geral ou de conjunto.” 
(VILLAÇA, 1999, p. 205).

Ressalta-se o papel do Estado como “força” que molda o espaço, 
uma vez que, mesmo não considerando o planejamento e gestão urbanas 
como prerrogativas exclusivas do Estado, como sugere Marcelo Lopes 
de Souza (2008), ele “[...] possui uma série de privilégios no tocante 
à organização do espaço urbano [...]”, uma vez que tem capacidade e 
autonomia em realizar “[...] investimentos vultosos e obras de grande 
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monta [...]”, portanto, “[...] é um agente que influencia padrões de 
segregação, residencial e a perpetuação ou redução de disparidades 
infraestruturais no espaço urbano” (SOUZA, 2008, p. 217).

Quanto ao urbano, Villaça observa que a palavra planejamento é 
mais recente que urbanismo (que surgiu no Brasil e na França no início 
do séc. XX) e sempre teve uma “[...] conotação associada à ordem, à 
racionalidade e à eficiência, enquanto urbanismo ainda guardava resquícios 
do ‘embelezamento’ e sempre foi mais associado à arquitetura e à arte 
urbanas.” (VILLAÇA, 1999, p. 205).

No nível das atribuições municipais referentes ao desenvolvimento 
urbano, pode-se abordar a ação do Município que é identificada em duas 
áreas distintas: o da ordenação do espaço e o do regramento da atividade 
edilícia. Este trabalho dá maior enfoque à primeira área. Elencam-se ainda, 
como objetos da atividade urbanística típicas da ordenação do território 
na esfera municipal, os regramentos que vão desde a delimitação das áreas 
urbanas (ou urbanizáveis), o traçado das vias, o (macro)zoneamento, o 
parcelamento, uso e ocupação do solo, o regramento das construções, até 
a elementos da paisagem urbana, ou seja, aquilo que afeta diretamente 
a sociedade e que necessita de regramento para que seja assegurado o 
bem-estar da maioria da população.

Planejar, desse modo, passa a ser a atividade urbanística típica 
da ação do poder público municipal no ordenamento de seu território. 
Para Arlete Moysés Rodrigues (2008), “[...] o planejamento urbano tem 
como objetivo a cidade ideal, a ocupação harmônica e integrada de áreas 
urbanas, o progresso, o desenvolvimento das cidades.” (RODRIGUES, 
2008, p. 111). Seus instrumentos “[...] obedecem a normas e diretrizes 
de propriedade da terra, aos interesses de mercado, às ideias de padrão 
de vida moderno, simplificando as possibilidades de compreensão.” 
(Ibid, pp. 111-113).
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Do exposto, pode-se afirmar que a finalidade do planejamento 
local é o adequado ordenamento do território municipal, através de ações 
da Política Urbana Municipal, apoiadas em normas e diretrizes federais 
com o objetivo de disciplinar o parcelamento, uso e a ocupação do solo, 
divisão territorial entre outras formas de aplicação de instrumentos de 
ordenamento territorial.

Uma ordenação do território de natureza macro, ainda que em 
nível local, permite a constituição de um núcleo base no campo legal para 
a regulação da utilização do solo, através da definição das macrozonas: 
rurais, urbanas ou de transição urbano-rural; da divisão do território em 
distritos, para fins administrativos e de descentralização; do zoneamento 
das áreas urbanas e urbanizáveis; entre outras ações e instrumentos, com 
o desígnio de qualificar o território de maneira a preservar os recursos 
territoriais e a criar condições que viabilizem contribuir positivamente 
para a qualidade de vida dos cidadãos.

Construído esse pequeno arcabouço conceitual de expressões-
chave para entender a atuação dos agentes organizadores do espaço, 
pretende-se refletir sobre o ordenamento territorial em Cuiabá, que levou 
às alterações de definições do seu território (como os limites municipais, 
dos distritos e do perímetro urbano). A compreensão dos processos vem 
na intenção de evidenciar – ou mesmo denunciar – a pretensa expansão 
de áreas urbanizáveis ou passíveis de ocupação no território municipal 
por meio de definição das áreas urbanas dos distritos e admitindo o 
Rodoanel (investimento vultoso por parte do Estado) como elemento 
estruturador do espaço.
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2.2 Instrumentos de ordenamento do território de Cuiabá

A abertura de vias e a implantação de conjuntos arquitetônicos 
e urbanísticos, como foi o caso da Avenida Hist. Rubens de Mendonça 
(com os conjuntos institucional e habitacional) e da Avenida Fernando 
Corrêa (com o campus da UFMT) levaram ao surgimento de eixos de 
crescimento urbano, num contexto de investimentos por parte do poder 
público, mas sem que a estrutura municipal de planejamento e gestão 
urbana estivesse preparada para absorver os impactos provenientes dessas 
intervenções (ROMANCINI, 2011; FRAPORTI, 2015).

Uma vez mais, na história, têm-se elementos estruturadores 
do espaço urbano sendo implantados e fazendo emergir questões que 
necessitam ser solucionadas pelo poder público municipal. Como 
mencionado na introdução do primeiro capítulo, o Rodoanel é um 
desses elementos. Ainda em fase de implantação, tornou-se um indutor do 

“crescimento” urbano em sua direção, o que suscitou ao poder público e à 
população a discussão sobre a ampliação do perímetro urbano de Cuiabá 
para abranger as áreas entre o perímetro atual e o Rodoanel15, uma vez 
que o Perímetro não sofreu alterações desde 2004 e o PDDE, no Art. 89, 
proibiu alterações até o ano de 2017 (CUIABÁ, 2008, p. 58). Essas áreas, 
no entorno do Rodoanel, encontram-se além dos limites considerados 
planejados pelas atuais Zonas de Expansão Urbana, constituem terra 
rural, em que o seu valor está ditado pelos especuladores, que se valem 
dos eixos estruturantes de transporte, que são investimentos públicos.

15  Atribui-se, neste trabalho, o nome “Rodoanel” ao trecho em Cuiabá do “Contor-
no Norte”, apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) no Volume 1 (Relatório Final) do “Projeto Básico da Implantação e 
Melhoria Viária do Contorno Norte (Cuiabá/Várzea Grande)”. O projeto refere-se 
à “[...] implantação e melhoria viária do contorno norte (Cuiabá / Várzea Gran-
de); Rodovia: BR- 070 / 163 / 364 - MT; Trecho: Divisa MS/MT – Divisa MT/
PA; Subtrecho: Entr. BR-163 / 364 (Km 444) – Entr. Avenida Antártica (Sucuri).” 
(BRASIL, 2014).
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Como verificado, as obras de infraestruturas consideradas 
estruturadoras do espaço urbano – desde a fase de planejamento/projeto 
à implantação (completa ou não), como o caso do VLT e do Rodoanel, 
entre outras –, representam em Cuiabá formas de atuação do poder 
público (nas três esferas de poder) na organização do espaço. Porém, cabe 
ao poder público municipal, por meio das suas atribuições constitucionais, 
arcar com as consequências e conduzir o ordenamento do seu território 
da melhor maneira após a implantação dessas obras.

Destarte, a leitura segue por dois instrumentos de ordenamento 
territorial local: a organização administrativa por meio dos Distritos, 
na escala do Município, e a delimitação do perímetro urbano, na escala 
urbana-intraurbana, bem como o processo das diversas alterações vistas 
em conjunto com a urbanização de Cuiabá, o que direciona à leitura 
das tendências de expansão.

O reordenamento administrativo municipal é apresentado a 
partir das medidas legais do poder público como a distritalização, o 
macrozoneamento e a definição de áreas urbanas para evidenciar aspectos 
conflitivos nas ações de planejamento e gestão a partir do ordenamento do 
território na escala local. A leitura serve como base para as considerações 
a respeito dos alcances e limitações dos instrumentos de ordenamento 
territorial municipal.

2.2.1 Distritos de Cuiabá e suas áreas urbanas

Parte-se da noção de que a Constituição Federal de 1988 compõe 
a organização político-administrativa do território nacional a partir dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, todos como entidades autônomas. 
Os Estados, por sua vez, subdividem-se em Municípios e estes em Distritos 
e Subdistritos. São divisões administrativas e urbanísticas criadas visando 
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à melhor distribuição dos serviços públicos e à descentralização ou 
desconcentração das Administrações. A criação, organização e supressão 
dos distritos, por sua vez, são competências municipais e deve ser observada 
a legislação estadual no que couber (BRASIL, 1988, art. 30, IV).

Como bem observou Ribeiro (2010), essa descentralização política 
proveria aos entes da federação uma maior autonomia, mas somente 
poderia ocorrer com um novo pacto de poder. Enquanto a autora destaca a 
criação de municípios dentro do processo de fragmentação administrativa 
do território nacional, neste trabalho expõe-se, por alusão, a criação de 
distritos dentro do processo de reorganização administrativa territorial 
numa escala local.

Quanto à reorganização administrativa distrital, na escala do 
município, um dos mecanismos previstos para o planejamento do 
território, como apontado por Saule Jr., Almeida e Cardoso (2007), é 
a criação de distritos que abranjam tanto a zona rural como a urbana. 
Para Meirelles (2008), o distrito é uma simples área administrativa 
destinada apenas à descentralização ou à desconcentração de serviços 
municipais e estaduais, por exemplo: registros de imóveis, delegacias de 
polícia, postos de arrecadação, serviços de limpeza pública, escolas, entre 
outros, destinados ao melhor atendimento das pessoas que nele habitam. 
Portanto, possui natureza meramente administrativa, ou seja, distritos 
são territórios sem autonomia política ou financeira e que continuam 
sob a administração do município.

Em ambas as escalas de fragmentação territorial, deve-se atentar 
aos critérios por trás das decisões de criar novas localidades, bem como as 
implicações decorrentes da nova configuração. Com base nas implicações 
destacadas por Ribeiro, citam-se as que também poderiam ser atribuídas 
na escala local, como “[...] flexibilização do ordenamento territorial, que 
permitiu maior inserção de novos empreendimentos; [...] fragilidade nas 



109

políticas urbanas, implicando ações ferozes do mercado imobiliário [...]” 
(RIBEIRO, 2010, p. 294).

Dentre as possibilidades e critérios para a criação de municípios, 
Ribeiro considera “[...] como hipótese que o movimento de maior 
intensidade de fragmentação político-administrativa ocorreu nos 
lugares onde há inserção do espaço na economia”. E complementa que 
essa inserção está

[...] muitas vezes, articulada a estratégia política que 
promove a reprodução das relações de poder, per-
mitindo a produção e manutenção de empreendi-
mentos ligados a determinados circuitos da econo-
mia. O que se considera é que, ao mesmo tempo 
em que se realiza a fragmentação do espaço no âm-
bito administrativo, há uma integração do espaço 
aos circuitos produtivos, que traz como consequên-
cia processos de segregação socioespacial. (RIBEI-
RO, 2010, p. 295)

A criação de distritos (e áreas urbanas) pode ser tratada como uma 
estratégia política que permite que se criem condições para a expansão 
indireta do perímetro urbano, inserindo espaços ao circuito mercantil, uma 
vez que passam a ser permitidos usos estritamente urbanos nestas parcelas 
que se localizam na Macrozona Rural – essencial para o desenvolvimento 
dos empreendimentos imobiliários.

No que se refere à delimitação das zonas urbanas, ela passa a 
ser conteúdo próprio do plano diretor municipal, como determina o 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, art. 42), o 
qual deve delimitá-las no intuito de definir áreas onde poderá ser aplicado 
o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a 
existência de infraestrutura e de demanda para utilização (BRASIL, 2001). 
Porém, nem a Constituição nem o Estatuto da Cidade determinam 
que a delimitação da zona urbana deve ser feita através do instituto do 
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perímetro urbano ou que as áreas urbanas dos distritos (vilas) devem 
obedecer aos mesmos critérios daqueles exigidos para a cidade.

Portanto, o macrozoneamento, a distritalização e o perímetro 
urbano (ou delimitação de áreas urbanas) devem ser considerados como 
importantes instrumentos de ordenamento territorial local, visto que se 
tratam de subdivisões do território para fins de administração, os quais 
devem ser observados e entendidos a partir de suas relações, articuladas 
ou não, nas diferentes escalas do espaço (do regional ao intraurbano). 
Esses instrumentos são um aparato legal para o controle do espaço do 
município e que, em alguns casos, apresentam-se como limite para 
alguns tipos de uso e ocupação (como as atividades com características 
estritamente urbanas, a exemplo do uso residencial), sendo mais ou 
menos restritivo, conforme parâmetros urbanísticos definidos em lei.

Como já exposto, pode-se afirmar que o Município de Cuiabá 
divide-se em duas Macrozonas, que são a urbana e a rural, como 
representado na figura 2. A Macrozona Urbana, por sua vez, é dividida 
em quatro Administrações Regionais, sendo que cada uma atua sobre 
território próprio, denominado Região Administrativa, instituídas por 
meio da Lei nº 3.262, de 11 de janeiro de 1994, que regulamenta o 
art. 74 da Lei Orgânica do Município. São as seguintes Administrações 
Regionais: Norte, Sul, Leste e Oeste, com suas respectivas Regiões 
Administrativas (figura 10).
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Figura 10 – Macrozona Urbana de Cuiabá e Regiões Administrativas

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2007a). Nota: Construção do autor.

A última lei de alteração do perímetro urbano foi a Lei nº 4.719, 
de 30 de dezembro de 2004, que, consequentemente, alterou/ampliou 
as Regiões Administrativas. Ao delimitar as Regiões Administrativas, 
buscou-se compatibilizar com os perímetros correspondentes aos bairros 
e, por meio da Lei nº 3.723, de 23 de dezembro de 1997, que realizou 
a nova divisão territorial dos bairros, as Regiões Leste e Sul tiveram seus 
limites alterados com o objetivo de compatibilizar o limite do bairro 
Coxipó com o das Administrações Regionais (CUIABÁ, 2007a).

Enquanto a Macrozona Urbana subdivide-se em Administrações 
Regionais e zonas, a Macrozona Rural, por outro lado, permanece sem 
qualquer definição ou regramento específico explicitado em Lei para 
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subsidiar seu planejamento, além das delimitações das Áreas de Proteção 
Ambiental (APA’s) e o Parque Nacional Chapada dos Guimarães, de 
cunho mais ambiental que urbanístico, o que não constitui objeto de 
análise neste estudo.

Na ausência de zoneamento ou regras de parcelamento, uso ou 
ocupação do solo na Macrozona Rural, ressalta-se o papel da distritalização 
do Município para o planejamento, pois, é a delimitação das áreas urbanas 
dos distritos que traz à luz a discussão do ordenamento territorial dessas 
parcelas do território, principalmente no que concerne ao regramento 
das atividades urbanísticas e edilícias. Para tanto, aborda-se brevemente o 
histórico da reorganização administrativa distrital, seguido das observações 
que se fizerem pertinentes.

Na divisão territorial do Município de Cuiabá, tem-se que 
ele era constituído por quatro distritos, criados até a década de 1930, 
sendo eles Cuiabá (Sede), Nossa Senhora da Guia, Coxipó da Ponte e 
Coxipó do Ouro (IBGE-Cidades), conforme representados na figura 
11. Em 2011, para dirimir situações conflitantes a respeito da divisão 
administrativa, o município realizou a redistritalização do seu território 
e, nesse procedimento, foram acrescidas ou reduzidas áreas dos distritos 
então existentes, constituídas três novas divisões distritais e inseridos 
novos parâmetros na delimitação das áreas urbanas desses territórios, 
conforme apresenta-se adiante.

O Distrito Sede, Coxipó da Ponte, Coxipó do Ouro e Nossa 
Senhora da Guia existiam anteriormente à data da reorganização 
administrativa distrital de Cuiabá, dada pela Lei Nº 5.395, de 26 de 
maio de 2011 (CUIABÁ, 2011a). Conforme a referida lei, esses distritos 
foram reordenados, perdendo parte de seus territórios para a criação dos 
Distritos do Aguaçú, de Nova Esperança e do Sucuri, quando o Município 
de Cuiabá passou a ter então sete distritos, conforme representado pela 
figura 12. Ainda em 2011, dois meses depois, a área urbana do Distrito 
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do Sucuri sofreu ampliação pela Lei Nº 5.425, de 15 de julho de 2011 
(CUIABÁ, 2011b).

Figura 11 – Município de Cuiabá e seus Distritos (divisão anterior a 2011) 

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2007a). Nota: Construção do autor.

Na análise das áreas urbanas dos Distritos, verifica-se que, pela 
Área Urbana do Distrito do Sucuri, o Município apresenta, pela primeira 
vez, um ordenamento/zoneamento para parte do território da Macrozona 
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Rural. O Poder Executivo municipal, por meio do IPDU, encaminhou 
à Câmara Municipal de Vereadores uma proposta de zoneamento para 
parte da Área Urbana do Distrito do Sucuri, que será objeto de análise 
no capítulo 3 (três). A relação entre as áreas urbanas nos distritos com o 
perímetro urbano possibilita, também, discutir as diversas delimitações 
deste em diversos períodos.

Figura 12 – Divisão do Município de Cuiabá em distritos e áreas urbanas 
a partir de 2011

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2011a; 2011b); Mato Grosso 
(2016). Nota: Construção do autor.

A Lei de redistritalização somente delimitou o perímetro de 
cada distrito e da sua respectiva área urbana (ver Tabela 1), mas sem que 
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houvesse a regulamentação do seu zoneamento, hierarquização viária 
e instituição dos instrumentos urbanísticos relativos à disciplina do 
parcelamento, uso e ocupação do solo para sua efetiva ocupação. Esses 
regramentos deveriam ocorrer num momento posterior, mas até hoje 
o Município não apresentou respostas para as demandas distritais, com 
exceção do Distrito de Nova Esperança e do Sucuri, por estarem mais 
próximos ao perímetro urbano da cidade.

Tabela 1 – Distritos reordenados e criados em Cuiabá e suas 
respectivas áreas atuais

Área total 

(ha)

Área urbana 

(ha)

Relação Área 

urb/total
1) Distritos Reordenados
Sede 27.369,70 12.746,12(1) 46,57%
Coxipó da Ponte 130.577,50 12.595,73(1) 9,65%
Coxipó do Ouro 41.467,23 s/i(2) s/i(2)

Nossa Senhora da Guia 55.642,04 499,14 0,90%
2) Distritos Criados
Aguaçú 61.094,08 264,18(3) 0,43%
Nova Esperança (Pequizeiro) 6.188,16 874,47(4) 14,13%
Sucuri 4.966,15 1.800(5) 36,25%

Fontes: Cuiabá (2004b; 2011a; 2011b); Mato Grosso (2016b).

Notas:

(1) Correspondente à área interna do perímetro urbano de Cuiabá, definido 
pela Lei Nº4.719/2004;

(2) Distrito não possui delimitação oficial da área urbana;

(3) Área dada pela redação da Lei Nº5.395/2011;

(4) Área total após a Consolidação das Divisas Intermunicipais;

(5) Área dada pela redação da Lei Nº5.425/2011. As áreas urbanas dos 
Distritos Sede e Coxipó da Ponte coincidem com aquelas delimitadas 
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pelo perímetro urbano de Cuiabá, definido pela Lei Nº 4.719, de 30 de 
dezembro de 2004.

Construção do autor.

O Distrito de Nova Esperança, na porção sul do Município, 
foi criado a partir do Distrito Coxipó da Ponte. Sua área urbana está 
compreendida entre a Rodovia Palmiro Paes de Barros e o limite municipal 
entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger, abrangendo os loteamentos 
denominados Nova Esperança e Pequizeiro, que compõem a sua área 
urbana (Figura 13). Por conta da aprovação errônea dos referidos 
loteamentos, eles foram “aprovados” pelo Município de Santo Antônio 
de Leverger, mesmo estando cerca de 72%16 de sua área no território de 
Cuiabá, de modo que o Governo do Estado de Mato Grosso, para dirimir 
situações conflitantes urbanísticas e tributárias, realizou a Consolidação 
das Divisas Intermunicipais entre os dois Municípios.

A revisão foi realizada pela Comissão de Revisão Territorial 
dos Municípios e das Cidades, culminando na Lei nº 10.403, de 02 
de junho de 2016 (MATO GROSSO, 2016a), onde toda a área dos 
referidos loteamentos passou a pertencer ao Município de Cuiabá e, 
consequentemente, inserida na área urbana do Distrito de Nova Esperança. 
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou propositura 
de revogação da referida lei, devida à exigência de uma lei complementar 
federal para determinar o período de tempo no qual será admitido esse 
tipo de processo.

16 Informação verbal concedida por A. M., técnico agrimensor do IPDU.
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Figura 13 – Área urbana do Distrito de Nova Esperança (Pequizeiro) 

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2011a); Mato Grosso (2016b); Imagem: 
DigitalGlobe (2018). Nota: Construção do autor.

O Distrito de Nossa Senhora da Guia, localizado a Oeste do 
Município, passou a ter sua área urbana delimitada, em 2011, por um 
perímetro que abrange todo o núcleo urbano compreendido entre a 
Rodovia MT-010, o Rio Coxipó-Açú e o Rio Cuiabá (figura 14).

O limite da área urbana estende-se por uma área ainda não 
urbanizada até o córrego Taquaral, criando um trecho destinado à 
expansão entre as rodovias MT-400 e MT-010 onde, à época, pretendia-
se implantar conjuntos habitacionais – ou ao menos criar um estoque 
de terra urbanizável. Porém, nota-se que ao mesmo tempo em que se 
expandiu a área urbana sobre parcelas não ocupadas do distrito, algumas 
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partes urbanizadas contíguas à vila não foram demarcadas como urbanas, 
situação que trará impedimentos para o proprietário de imóvel que 
pretenda implantar alguma atividade/edificação para fins urbanos, ou 
mesmo solicitar alvará de reforma para edificações existentes.

Figura 14 – Área urbana do Distrito de Nossa Senhora da Guia

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2011a); Imagem: DigitalGlobe 
(2018). Nota: Construção do autor.
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Essa observação é importante, pois permite concluir que o 
Município pode criar áreas de expansão nos distritos, assim como criou 
neste caso, mas devem ser guardadas as devidas proporções em relação 
às dimensões do próprio território.

O Distrito do Aguaçú foi criado a partir de desmembramento do 
Distrito de Nossa Senhora da Guia, na porção noroeste do Município. 
Segundo informações do ex-superintendente do IPDU à época, J.A.L.S., 
a redistritalização foi pensada para solucionar questões territoriais entre 
o Distrito de Nossa Senhora da Guia e do Aguaçú17.

Na visão do técnico agrimensor do Município que participou 
da revisão territorial elaborando a cartografia, a divisão do Distrito 
de Nossa Senhora da Guia em dois para a criação do Aguaçú ocorreu 
sem conflitos internos por parte da população das localidades, pois a 
redistritalização apenas ratificou uma situação que já estava presente no 
cotidiano (Informação verbal)18. Havia, então, coordenadores para cada 
Distrito, mesmo antes da divisão, a qual seguiu os territórios que cada 
um administrava. Na ocasião em que a proposta de divisão dos dois 
distritos foi encaminhada à Câmara de Vereadores, o Município inseriu 
a proposta de criação do Distrito do Sucuri, o qual é analisado adiante.

A delimitação da área urbana do Distrito do Aguaçú em lei 
corresponde ao núcleo da vila e alguns espaços desocupados no entorno, 
com perímetro obedecendo, em partes, às divisas de propriedades, vias e 
cursos d’água. O núcleo urbano ou a vila (conjunto de edificações mais 
próximas umas das outras) localizada à margem esquerda do Córrego 
Coxipó-Açu, possui aproximadamente 41,90 ha; a área urbana, por sua 
vez, ao abranger a vila e as propriedades de maiores dimensões no entorno 
imediato, resultou numa área de 264,18 ha (figura 15).

17 Informações transcritas de entrevista realizada em junho de 2018 com J.A.L.S., 
ex-Superintendente do IPDU.

18 Informação verbal concedida por A.M., técnico agrimensor do IPDU.
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Assim como no Distrito N. S. da Guia, percebe-se que existem 
trechos em processo de urbanização fora da área urbana demarcada em 
2011. Pela imagem de satélite de 2018, identifica-se, fora da área urbana, 
a continuidade de vias obedecendo a um traçado regular, com algumas 
edificações já construídas. Tal fato demonstra a falta de acompanhamento 
e gestão do Município no que concerne às questões territoriais urbanas 
dos distritos, mas também a falta de critérios e levantamentos empíricos 
no âmbito da demarcação dessas áreas urbanas.

O Coxipó do Ouro não possui delimitação de área urbana em 
Lei, visto que se considera um distrito histórico e, por isso, o Município 
optou por não a delimitar, ignorando a existência de um núcleo urbano 
dinâmico e de dimensões consideráveis de população, território e oferta 
de serviços públicos e de lazer.

Figura 15 – Área urbana do Distrito do Aguaçú

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2011a); Imagem: DigitalGlobe (2018). 
Nota: Construção do autor.
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Por último, aborda-se a criação do Distrito do Sucuri a partir 
do território antes pertencente ao Distrito Sede. A delimitação da sua 
área urbana, por sua vez, merece aqui um maior destaque na análise. 
Considera-se a delimitação de sua área urbana arbitrária, pois se observa 
que tais áreas delimitadas como urbanas vão muito além do que se 
poderia considerar urbano no território do distrito criado, que deveriam 
ser as áreas ocupadas ou o seu núcleo urbano inicial – a vila (com 
aproximadamente 136,36 ha).

Para reforçar a consideração sobre a arbitrariedade da demarcação 
da área urbana, ainda no mesmo ano de criação do Distrito, a área urbana 
inicial de 1.070 ha foi ampliada pela da Lei Nº 5.425/2011 para 1.300 
ha; e, além disso, foi estendida uma segunda porção de 500 ha a partir 
do território do Distrito Sede, seguindo o caminhamento do Rodoanel, 
totalizando 1.800 ha de área urbana, contra os 136,36 ha do seu núcleo 
da vila, como destacado na Figura 16. Reforça-se ainda a informação 
constante na Tabela 1 de que a área urbana corresponde a 36,25% da 
área total do distrito – uma proporção muito elevada, principalmente 
se comparada com as demais áreas urbanas criadas em 2011. Somado a 
isso, com essa definição e redefinição dos limites do Distrito do Sucuri, 
o Município passou a receber uma demanda de solicitações para o uso e 
ocupação dessas ditas “áreas urbanas” (entre aspas pois se observa que tais 
áreas demarcadas vão muito além do que poderia ser considerado urbano 
no território do distrito, que seriam as áreas ocupadas, ou o seu núcleo 
urbano, porção muito diminuta na área total, destacada na figura 16).

Importante mencionar que essas áreas do Distrito do Sucuri 
encontram-se além dos limites do perímetro urbano, constituem terra 
rural, mas, por estarem contíguas à Região Administrativa Oeste e com o 
Rodoanel em fase de implantação no seu território, tem o seu valor ditado 
pelos especuladores que pressionam o poder público para a ampliação do 
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perímetro urbano de Cuiabá nessa direção. Como a referida área urbana 
não possuía definido o seu Zoneamento e demais parâmetros urbanísticos, 
a demanda para sua ocupação passou a constituir uma pressão ao poder 
público municipal cada vez maior, mas sem que este tivesse perspectiva 
de atender de imediato ou em curto prazo.

Figura 16 – Área urbana do Distrito do Sucuri

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2011a; 2011b); Imagem: DigitalGlobe (2018). 
Nota: Construção do autor.

Expostas as áreas urbanas dos distritos individualmente, retorna-
se ao mapa representado na figura 12, que apresenta a atual organização 
administrativa distrital no Município de Cuiabá, com os sete distritos e suas 
respectivas áreas urbanas destacadas. Em síntese, salienta-se que a relação 
entre a área total do Distrito do Sucuri e a área urbana mostra-se muito 
desproporcional ao comparar-se com os demais distritos. Constata-se, na 
leitura desse mapa, a contiguidade ou proximidade dessas áreas urbanas 
como a do Sucuri e de Nova Esperança ao Perímetro Urbano de Cuiabá.
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Essa situação induz o crescimento urbano para essas áreas, nas 
quais a iniciativa privada tem pressionado o poder público municipal para 
permitir a efetiva ocupação para fins urbanos e possibilita que se criem 
condições para a expansão indireta do perímetro, uma vez que passam a 
ser permitidos usos estritamente urbanos nessas parcelas que se localizam 
na Macrozona Rural. Tais parcelas localizam-se em pontos de interesse 
para a produção de parcelamentos e usos urbanos pela iniciativa privada, 
que encontra, nas infraestruturas públicas como, por exemplo, o Rodoanel 
(identificado na figura 16) e o futuro Hospital Universitário (identificado 
na figura 13), que se acham instalados nessas áreas urbanas dos distritos, 
as condicionantes para viabilizarem seus variados empreendimentos.

O que se repete é o papel do Estado na criação e implantação 
de elementos estruturadores do espaço urbano, que acabam servindo 
como atrativos para os demais empreendimentos de iniciativa privada, 
tornando-os elementos indutores do crescimento territorial urbano. Deve-
se avaliar o papel de instituições como a Fundação Universidade Federal 
de Mato Grosso que coaduna com o processo de crescimento territorial, 
no modelo difuso, ao aceitar doação de áreas para implantar seus variados 
equipamentos no contexto do Aglomerado Urbano, como se observa com 
o Hospital Universitário no Distrito de Nova Esperança e o campus em 
Várzea Grande, na região conhecida como Chapéu do Sol (AZEVEDO; 
FRAPORTI, 2017).

É necessário destacar as exigências legais para o Município que 
pretenda ampliar seu perímetro urbano. O Estatuto da Cidade preconiza 
que são necessários estudos técnicos para embasar o planejamento da 
ocupação das novas áreas (BRASIL, 2001, Art. 42-B). Além dos parâmetros 
do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), bem como do PDDE de Cuiabá 
(CUIABÁ, 2008) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano em Cuiabá 
(Id, 2015a), como uma forma de induzir o crescimento ordenado da cidade 
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com melhorias no espaço público e condições adequadas de desenvolvimento 
urbano, é indispensável que se desenvolva um plano de uso e ocupação do 
solo do Distrito do Sucuri.

Tal plano deve contemplar as etapas de planejamento do zoneamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano para que possa atender não 
apenas às legislações mencionadas anteriormente, mas que promova o 
adequado ordenamento territorial, observando a relação das novas áreas 
com o conjunto da cidade. Por outro lado, o Município de Cuiabá tardou 
a realização dos referidos estudos, recorrendo ao subterfúgio de que não 
dispõe de recursos pessoal e financeiro para realizá-los.

São situações que se confirmam quando se constata que a solução 
adotada foi o financiamento, pela iniciativa privada, dos estudos de 
caracterização (carta geotécnica, estudos ambientais e socioeconômicos) 
de áreas além do perímetro urbano, no território do Sucuri, a fim de 
reduzir as justificativas do poder público em adiar alterações de legislações 
urbanas existentes que não atendam aos seus próprios interesses, visto 
que os órgãos responsáveis pelo planejamento municipal continuam 
declarando, com razão, que não dispõem de recursos pessoal e financeiro 
para realizar tais estudos.

Evidencia-se que tal delimitação da Área Urbana do Distrito 
do Sucuri – em contraponto com as áreas urbanas dos demais Distritos 
criados ou alterados pela mesma Lei – representa uma clara tentativa de 
ampliação do perímetro urbano de Cuiabá, contornando o que estatuiu a 
legislação federal. E, como ação de planejamento em resposta às solicitações 
e demandas da iniciativa privada, o Município de Cuiabá, por meio das 
atribuições do IPDU, elaborou uma proposta de zoneamento para parte 
da área urbana do Sucuri, aprovada em audiência pública no dia 31 de 
outubro de 2017 e enviada à Câmara Municipal de Vereadores, na forma de 
minuta de lei com sua respectiva planta de zoneamento e, posteriormente, 
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aprovada como Lei Complementar nº 468, de 17 de julho de 2019, 
que altera a LUOS.

A própria redistritalização de Cuiabá gera controvérsias. No ano de 
2014, tentou-se criar o Distrito Barreiro Branco, contrariando as disposições 
da Lei Complementar nº 23, de 19 de novembro de 1992, do Estado de 
Mato Grosso, que trata, em seu artigo 25, sobre os requisitos mínimos 
exigidos para a criação de Distritos por parte dos municípios (como 50 
habitações, no mínimo, na sede da localidade e população superior a mil 
habitantes no território) (MATO GROSSO, 1992), bem como contrariando 
o próprio Plano Diretor Municipal. Na ocasião, tal condição levou a lei 
de criação do Distrito ser declarada nula por força de sentença proferida 
em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Essas questões suscitam a necessidade de discutir a ocupação das 
áreas rurais por parcelamentos na forma de loteamentos e condomínios, 
assim como de sítios de recreio, cujas finalidades estão relacionadas a 
práticas e usos do solo tipicamente urbanos (sendo este último regido por 
lei municipal específica). Neste sentido, o Município deveria avaliar critérios 
legais e urbanísticos para o planejamento e ocupação dessas porções do 
território municipal, que se acham definidas como “áreas urbanas”, inseridas 
na Macrozona Rural, tento em vista o melhor aproveitamento dos recursos 
territoriais para promover o desenvolvimento urbano mais socialmente 
justo e ambientalmente sustentável e não apenas utilizar instrumentos 
como a distritalização para favorecer interesses privados.

2.2.2 Delimitações do Perímetro Urbano e limitações enquanto 
instrumento de ordenamento territorial

A delimitação da zona urbana deve ser aprovada por lei municipal 
e tem finalidades administrativas e urbanísticas, bem como para efeitos 
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tributários, devendo atender às condições mínimas estabelecidas pelas 
normas federais e estaduais pertinentes. A Lei Federal que dispõe sobre 
o Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, art. 3º) proíbe o parcelamento do solo para fins urbanos fora das 
zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, que são 
definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. No entanto, 
o perímetro urbano não corresponde à zona urbana, de expansão ou de 
urbanização específica, exceto se assim o for definido por meio de lei – 
como é o caso em Cuiabá desde 1960.

Para fins urbanísticos, a delimitação do perímetro urbano é de 
competência privativa e irretirável do Município, conforme o entendi-
mento de Meirelles (2008). Para o jurista, cabe à lei urbanística “[...] 
estabelecer os requisitos que darão à área condição urbana ou urbani-
zável, e, atendidos esses requisitos, a lei especial delimitará o perímetro 
urbano, as áreas de expansão urbana e os núcleos em urbanização.” 
(MEIRELLES, 2008, p. 556).

Por sua vez, para efeitos tributários, a lei definidora da zona ur-
bana – considerando a lei do perímetro urbano a partir de 196019 – deve 
atender aos requisitos do Código Tributário Nacional, que são estabe-
lecidos para fins meramente fiscais. Meirelles (Ibid) sugere ainda que é 
conveniente que a lei urbanística municipal imponha com maior rigor 
a zona urbana, a fim de que possa arrecadar na área o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

O perímetro urbano seria, dessa maneira, esse instrumento para 
o ordenamento do território municipal, representado por uma linha 
contínua que compreende o limite do que deve ser considerado zona 

19 Como mostrado a seguir, o Ato nº 176/1938 delimita perímetro urbano e perí-
metro suburbano, mas sem denominar o primeiro como “zona urbana” (CUIABÁ, 
2007b).
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urbana ou rural. As zonas de expansão urbana estariam no “meio termo”, 
o que traz dificuldades para o Município criar uma delimitação precisa 
dessa zona. Portanto, entende-se que o Município deveria dispender 
o rigor na demarcação da zona urbana para o reconhecimento das 
particularidades do território e não no traçado de uma linha imaginária.

Como apontam Spavorek, Leonelli e Barreto (2004, p. 20), 
traçar esse limite “[...] onde há transições graduais, onde um elemento 
claramente definido vai assumindo gradualmente a identidade de outro 
(também claramente definido) não pode ser feito por uma linha [...]”. 
Por esse motivo, é comum os Municípios apresentarem “[...] divisões 
que pouco refletem do que realmente acontece nesses territórios, quanto 
à funcionalidade, dinâmica e papel no desenvolvimento municipal 
[...]” (Ibid, p. 16). Assim sendo, como resultado, tem-se “[...] a falta de 
objetividade e de eficácia das ações públicas nas áreas de fronteira, sejam 
classificadas como urbanas ou como rurais.” (Ibid).

Ressalta-se que a análise das diversas regulamentações que definem 
os limites da zona urbana ou perímetro urbano de Cuiabá (de 1938 a 
1994) pauta-se nas finalidades administrativas e urbanísticas do referido 
instrumento. Mesmo considerando relevante a arrecadação tributária 
para o município, a forma de aplicação do IPTU apenas enquanto 
instrumento tributário não é objeto deste trabalho e reserva-se o debate 
para a leitura dos instrumentos urbanísticos (na qual o IPTU pode vir 
a ser inserido, no que for pertinente).

Para a análise histórica da estruturação do espaço urbano e 
respectivas alterações do perímetro urbano em Cuiabá, procede-se à leitura 
das transformações no território pela divisão das Regiões Administrativas. 
Diante disso, vale ressaltar que a referência ao termo Região nesta seção 
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do trabalho, trata-se, portanto, das administrações regionais instituídas 
pela Lei nº 3.262, de 11 de janeiro de 199420 (CUIABÁ, 1994).

Entende-se que essa divisão territorial para melhor ordenamento 
e administração do território também auxilia na análise e considerações 
a respeito do perímetro urbano e que este não deve ser entendido apenas 
como uma linha única que define o que é urbano e o que é rural. Mas ao 
ser lido em partes, permite evidenciar as particularidades de cada Região, 
como pretende-se destacar.

As leis e atos normativos que definiram as zonas urbanas, 
suburbanas e de expansão urbana de Cuiabá totalizam dez, mas a análise 
parte daqueles que tratam diretamente de demarcação/alteração do 
perímetro urbano21, conforme estão dispostos no PDDE (CUIABÁ, 
2008, p. 97-127).

Nota-se que o PDDE apresenta uma introdução intitulada 
“Evolução do Perímetro Urbano de Cuiabá”, baseada no trabalho de 
mesmo nome produzido pelo IPDU (CUIABÁ, 2007b), os quais adotam 
o termo “evolução” para definir o processo gradativo e progressivo de 
transformação/ampliação do perímetro urbano, mas que também poderia 
denotar, equivocadamente, o significado de progresso ou desenvolvimento.

Sendo assim, a análise foi realizada a partir das leis e atos que seguem:

a) Ato nº 176, de 25 de julho de 1938;

b) Lei nº 534, de 04 de julho de 1960;

20 Para melhor orientar a análise, relembra-se que a delimitação das referidas Regiões 
ocorreu em 1994 (com alterações em 1997), ano posterior à data de aprovação 
de algumas leis de perímetro urbano, mas se faz a leitura dos respectivos períme-
tros considerando a delimitação dessas Administrações Regionais da maneira como 
se encontram atualmente. Nota-se que, em Cuiabá, não se definiu uma Região 

“Centro” e destaca-se ainda que o bairro Araés, exclusivamente, possui parte de seu 
território pertencente à Região Leste e parte à Oeste.

21 A Lei nº 1.601, de 12 de março de 1979, apresentou alterações apenas para a Zona 
de Expansão Urbana, mantendo o Perímetro Urbano tal qual o de 1974.
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c) Lei nº 1.346, de 12 de março de 1974;

d) Lei nº 1.537, de 25 de abril de 1978;

e) Lei nº 2.023, de 09 de novembro de 1982;

f ) Lei nº 3.412, de 30 de dezembro de 1994;

g) Lei nº 4.485, de 29 de dezembro de 2003;

h) Lei nº 4.598, de 08 de julho de 2004; e

i) Lei nº 4.719, de 30 de dezembro de 2004.

Dentro do exposto, as referências ao perímetro urbano delimitado 
pelas leis supracitadas dão-se apenas pelo seu ano (de 1938 a 2004). Após 
a leitura pormenorizada das Regiões Administrativas Norte, Sul, Leste e 
Oeste, respectivamente, abordam-se as leis que definiram as áreas urbanas 
dos Distritos, conforme mencionado anteriormente, para a leitura e 
considerações em conjunto com as leis de alteração do perímetro urbano 
e os processos envolvidos.

2.2.2.1 Região Administrativa Norte

Pode-se constatar que a área correspondente à maior porção da 
atual Região Administrativa Norte foi inserida como área urbana apenas 
em 1978, devido, em parte, pela aquisição do governo estadual de área 
para construir o Centro Político-Administrativo (CPA) e respectivo 
conjunto habitacional. O perímetro urbano definido em 1978 englobou 
toda a área então pertencente ao Governo do Estado, aproveitando o 
limite natural do Córrego Ouro Fino e Três Barras para a ampliação dos 
limites da área urbana de Cuiabá (Figura 17).



130

Figura 17 – Alterações do perímetro urbano de Cuiabá incidentes na Região 
Administrativa Norte

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2008, 2011a). Nota: Construção do autor.

A referida área do CPA já se encontrava demarcada como 
pertencendo à Zona de Expansão Urbana na lei anterior (1974), cujos 
limites foram estabelecidos conforme determinava o Decreto nº 33, 
de 30 de abril de 1971, do Governo Estadual. É importante abordar a 
implantação do CPA, pois resultou na expansão da mancha urbana de 
Cuiabá para o sentido da Região Administrativa Norte, incorporando 
novas áreas pelo processo espacial de descentralização.

A implantação do CPA está ligada ao adensamento do centro antigo 
de Cuiabá, visto que, a partir da década de 1960, como sublinha Freire 
(1997), com o aumento dos “[...] problemas de tráfego e estacionamento, 
dificultando o acesso do público aos serviços da Administração Estadual 
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[...]” optou-se, na década de 1970, por equacionar os diversos problemas 
que afetavam a administração estadual por meio do projeto de criação e 
implantação do CPA, como uma solução globalizante de maior viabilidade 
(FREIRE, 1997, p. 153).

A criação do CPA e os respectivos conjuntos habitacionais veio 
acompanhada da abertura de uma via que faria a conexão dessas novas 
áreas da cidade com o centro antigo. A Avenida Historiador Rubens de 
Mendonça foi a responsável por interligar a área que abrigava a antiga sede 
do poder estadual – o Palácio Alencastro – ao sítio onde se implantaria 
a nova sede, o Palácio Paiaguás.

Na compreensão adotada por Romancini (2005), a implantação 
dessa avenida “[...] inseriu-se no contexto da reestruturação do espaço 
urbano de Cuiabá, na década de 1970, criando um novo eixo de 
desenvolvimento urbano, a partir do Centro Histórico.” (ROMANCINI, 
2005, pp. 140-142). De acordo com o projeto, “[...] não seria apenas 
uma ligação do Centro Histórico com o Centro Político. Atravessando 
a zona prioritária para o planejamento, teria o papel de eixo ordenador 
do espaço nas suas vizinhanças.” (Ibid).

Essa proximidade da avenida com a sede do Governo do Estado 
“[...] facilitou a extensão dos serviços de transporte coletivo, viabilizando 
a ligação do conjunto com todas as linhas de ônibus urbanos [...]”. Da 
mesma maneira, somada aos conjuntos habitacionais, tornou-se “[...] 
a avenida na mais importante via estrutural de toda Cuiabá, em suas 
ligações, inclusive, com a cidade de Várzea Grande [...]” (Ibid, p.188), 
atribuindo importância local e regional ao empreendimento.

Após a instalação de infraestrutura, a disponibilidade de terras 
devolutas, entre outras condicionantes “[...] atraiu para o CPA a construção 
de conjuntos habitacionais para atender à população de baixa renda 
(CPA-I, II, III, IV) e classe média (‘Morada do Ouro’) [...]”, ademais 
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Romancini observa que “[...] a área total do CPA, toda ela pertencente 
ao Governo do Estado, é de 2.115 hectares; a área da cidade, no interior 
do anel rodoviário [atual Av. Miguel Sutil] é de 1.800 hectares.” (Ibid, 
pp.154-189). Com base nessas informações, constata-se que a área que 
se consolidou com o conjunto das intervenções planejadas foi maior do 
que o núcleo urbano existente até então.

Se, no período da implantação do CPA, a Avenida Historiador 
Rubens de Mendonça contribuiu para a descentralização urbana, hoje o seu 
papel de eixo estruturante está representado pelo constante adensamento 
do seu entorno, bem como o gradual preenchimento das áreas livres 
de ocupação – alguns, nocivos vazios urbanos objetos de especulação 
imobiliária (FRAPORTI, 2015). Dessa maneira “[...] a Avenida Historiador 
Rubens de Mendonça foi-se consolidando como espaço de moradia da 
classe média [e média-alta] e atraindo o comércio e a prestação de serviços, 
principalmente a partir dos anos 1980.” (ROMANCINI, 2005, p. 151).

De acordo com Azevedo (2012), o entorno imediato à Av. Hist. 
Rubens de Mendonça é uma das áreas mais valorizadas de Cuiabá, a 
ocupação da região nasce voltada à verticalização ao longo do eixo, 
com os principais edifícios de uso comercial e de serviços implantados 
ao longo da via.

No entanto, ao analisar-se toda a extensão da via também observam-
se áreas pouco adensadas (incluindo Zonas de Interesse Ambiental e Áreas 
de Proteção Permanente, abundantes na região), ligadas às características 
naturais – presença de nascentes de corpos d’água, maciços vegetais e 
fauna de importância ao ecossistema – mas que, com infraestruturas 
implantadas, sem levar em consideração essas particularidades, resultaram 
em desarticulação entre as áreas urbanizadas. A via que foi criada para 
conectar dois polos da cidade apresenta a desconexão da ocupação urbana 
como uma antítese (FRAPORTI, 2015).
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No que concerne à Região Administrativa Norte, considera-se que 
se estrutura principalmente pelo eixo da Av. Hist. Rubens de Mendonça 
e sua ocupação deu-se pelas ações do Governo do Estado inicialmente, 
mas, atualmente, a Região recebe empreendimentos das mais variadas 
tipologias urbanísticas: dos conjuntos habitacionais destinados à população 
de classe de renda baixa até edifícios de luxo de grande altura.

Após a referida Lei do Perímetro Urbano de 1978, o perímetro 
foi alterado novamente em 1982 e, doze anos depois, em 1994. Na 
Região Administrativa Norte, essas ampliações vieram a abranger novos 
parcelamentos do tipo loteamento, que estavam localizados fora do 
perímetro urbano anterior. A lei de 1994 apresentou ainda uma pequena 
redução na área urbana definida pela lei de 1982: enquanto a delimitação 
desta possui o caminhamento por uma linha reta imaginária que 
correspondente ao espaço aberto para instalação da Linha de Transmissão 
de Energia Elétrica, ou “linhão”, aquela passou a utilizar elementos 
naturais da hidrografia.

Cabe destaque aqui a tentativa de criação do Distrito Barreiro 
Branco em 2014, como mencionado anteriormente na referência aos 
distritos em Cuiabá. Tal distrito – se a lei de criação não houvesse 
sido declarada nula – e sua respectiva área urbana teriam seus limites 
confrontando ao norte da Região Administrativa Norte, numa situação 
próxima ao que vem ocorrendo com a Área Urbana do Distrito do Sucuri 
e a Região Administrativa Oeste.

A Região Administrativa Norte não voltou a sofrer alterações 
nas leis seguintes (em 2004), sendo que o atual perímetro corresponde 
àquele delimitado em 1994, totalizando uma área urbana de 30,86 km².
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2.2.2.2 Região Administrativa Sul

Até o ano de 1978, a Região Administrativa Sul não estava 
compreendida pelo perímetro urbano, mas parte dela constava como Zona 
de Expansão Urbana em 1974. A Lei de 1960 delimitava, como urbano, 
o espaço compreendido até os limites do Rio Coxipó, abrangendo parte 
do que hoje corresponde ao bairro Coxipó, porém este só teve seu limite 
compatibilizado com o da Administração Regional em 1997.

Em 1978, o perímetro “avançou” e passou a abranger algumas 
localidades, os primeiros loteamentos, para além do Rio Coxipó, até o 
limite da Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-040), portanto, passando 
a abranger parte da atual Região Administrativa Sul. O perímetro voltou 
a ser alterado em 1982, incentivado pela instalação do Distrito Integrado 
Industrial e Comercial de Cuiabá (DIICC)22, o qual passou a inserir 
como urbano um polígono de 1.500 x 4.600 metros de dimensão, onde 
se instalou o referido distrito (Figura 18).

Nota-se, na figura 18, que o perímetro de 1982 contornou 
exatamente o DIICC, sem deixar margens para uma futura expansão, 
que veio ocorrer anos depois, face à necessidade em promover a habitação 
dos trabalhadores do DIICC nas proximidades, assim como pela própria 
necessidade de expansão de áreas para o DIICC.

A expansão da área urbana na Região Administrativa Sul deveu-
se, principalmente, à implantação desse Distrito e, em decorrência deste, 

22  Segundo informações no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico (SEDEC), o DIICC está localizado na capital, situado às mar-
gens da Rodovia BR-364, a 15 km do centro, com uma área de 695 ha, implantado 
em agosto de 1978 por meio da Lei n.º 3.864, de 06 de junho de 1977, e Decreto 
n.º 1.239, de 12 de janeiro de 1978, e outros. Foi implantado pelo Governo do Es-
tado e teve, como objetivo primordial, criar uma estrutura capaz de atrair e instalar 
empresas em Mato Grosso, para promover e ordenar o desenvolvimento industrial 
do Estado (MATO GROSSO, 2018b).
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aos loteamentos para a população da classe de renda baixa, como Jardim 
Industriário, Nova Esperança, Pascoal Ramos e Pedra 90, implantados 
ao longo da década de 1990 nas proximidades do DIICC e destinados 
principalmente à população que ali trabalhava.

Para o Município, o fator crescimento populacional, que ocorreu 
vertiginosamente nas décadas de 1980 e 1990 em Cuiabá, foi um dos 
fatores que levou o poder público à decisão de ampliar as áreas urbanizáveis, 
a fim de permitir a implantação e ou regularização desses loteamentos, 
visto que boa parte haviam sido instalados fora dos limites do perímetro 
urbano, à revelia da lei.

Figura 18 – Alterações do perímetro urbano de Cuiabá incidentes na Região 
Administrativa Sul

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2008, 2011a). Nota: Construção do autor.
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Esta justificativa pode ser encontrada na passagem que segue:

Para acomodar este contingente populacional os po-
deres públicos estadual e municipal construíram di-
versos núcleos habitacionais, muitos deles fora dos li-
mites do perímetro urbano: o Três Barras na Região 
Norte e, na Região Sul, o Jardim Fortaleza, o Pasco-
al Ramos, o São Sebastião, parte do Tijucal e o Pedra 
90, este último com mais de 8 mil lotes. Sua locação 
fora dos limites do perímetro urbano trazia transtor-
no aos proprietários, pois inviabilizava a regulariza-
ção dos imóveis conforme a legislação urbana vigen-
te. Para resolver tal situação a Lei Complementar n.º 
003, de 1992, a Lei do Plano Diretor, determina-
va em uma de suas diretrizes a incorporação ao pe-
rímetro urbano das parcelas urbanas localizadas fora 
dos limites do perímetro. (CUIABÁ, 2007a, p. 10)

A implantação do Pedra 90, com toda sua extensão e proporção em 
relação ao número de lotes e população atendida, foi, segundo Romancini 
(2008, p. 168), uma experiência única realizada pela Companhia de 
Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT)23, mas 
que, ao executar o projeto, ignorou algumas das normas previstas pela 
legislação municipal e implantou o loteamento a aproximadamente 20 
km do centro principal de Cuiabá, fora dos limites do perímetro urbano 
(definido em 1982).

A implantação do loteamento Pedra 90 é um marco no processo 
de urbanização de Cuiabá. Sua implantação pelo Poder Público Estadual 

23 Ainda conforme Romancini (2008, p. 167), a COHAB/MT foi criada pela Lei 
Estadual n.º 2.408, de 28 de junho de 1965, integrando o Sistema Financeiro de 
Habitação, na forma do artigo 8º, inciso 2º, da Lei Federal n.º 4.380, de 21 de 
agosto de 1964. Até 1990, a Cohab-MT atuou em obras de infraestrutura e habita-
ção. A partir de 1991, a Companhia passou a atuar também na implantação de lotes 
urbanizados e regularização fundiária urbana. Em 23 de abril de 1996, a Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso autorizou, por meio da Lei n.º 6.763, o Poder 
Executivo a extinguir a Companhia, de acordo com o disposto nos artigos 208 e 
210 a 218 da Lei n.º 6.064, de 15 de dezembro de 1976, e no Estatuto Social (RO-
MANCINI, 2008, p. 167).
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no espaço periurbano – em áreas onde a urbanização não era permitida e 
muito distante do centro principal de Cuiabá – contribuiu diretamente 
com as alterações do perímetro urbano e com o esgarçamento do tecido 
urbano. Romancini aponta ainda que tal ação do governo estadual evidencia 
o atendimento aos interesses da especulação imobiliária, e neste sentido, 
a pesquisadora conclui sobre a flexibilidade da lei, uma vez que se torna 
permissiva para alguns casos específicos e não prevê qualquer tipo de 
penalidade aos infratores (ROMANCINI, 2008, p. 176).

Para o poder público municipal, porém, outros fatores somaram-se 
à decisão de ampliar o perímetro urbano na elaboração de uma nova Lei, 
além de incorporar as novas localidades, como o Pedra 90:

[...] observou-se a necessidade de ampliação da área 
destinada a receber empreendimentos que, por seu 
porte ou atividade, causassem impactos à cidade, os 
quais dever-se-iam localizar em área onde não prejudi-
cassem as demais funções urbanas. O Distrito Indus-
trial e Comercial de Cuiabá não teria área suficiente 
para comportar o grande número de novos empre-
endimentos previstos com a chegada da Ferrovia, a 
instalação do Porto Seco, da Termoelétrica e do Ga-
soduto, que estavam prestes a se instalar em Cuiabá.

Aliada a estes fatores, a construção da Rodovia dos 
Imigrantes, pelo fato de receber o fluxo de veículos 
em demanda do Norte do Estado, tornou-se polo 
de atração de estabelecimentos industriais e comer-
ciais de grande porte, o que fatalmente levaria à 
ocupação mais intensiva daquela região. (CUIABÁ, 
2007a, p. 10-11)

Verifica-se que as implantações de novas infraestruturas físicas que 
poderiam promover economicamente o Município e o Estado vieram (ou 
viriam) sem que o poder público estivesse preparado para recebê-las, ou 
seja, sem a previsão de áreas próprias para a instalação dessas infraestruturas. 
A alternativa adotada, então, foi ampliar o perímetro, ao menos para que 
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essas infraestruturas viessem a ser inseridas em área urbana. Destaca-se 
também o papel da Rodovia dos Imigrantes (MT-040) na estruturação do 
espaço para a expansão urbana no sentido Sul (em direção ao Município de 
Santo Antônio de Leverger), a exemplo do que a Av. Historiador Rubens 
de Mendonça foi para a Região Administrativa Norte, guardadas as devidas 
proporções e condicionantes históricas.

Diante do exposto, foi em 30 de dezembro de 1994, por meio da 
Lei nº3.412, que toda uma porção do território ocupado pelos referidos 
loteamentos e novos empreendimentos passou a pertencer à área urbana. 
O novo limite do perímetro urbano do município, denominado de 
Macrozona Urbana, foi aquele que mais ampliou em dimensões a área 
urbana, principalmente para a Região Administrativa Sul, incorporando 
ainda uma faixa ao sul da Rodovia dos Imigrantes, com 900m de largura, 
que seria destinada aos “empreendimentos que, por seu porte ou atividade, 
causassem impactos à cidade” – mais tarde definida como Zona de Alto 
Impacto (ZAI)24.

Como justificativa para a demasiada ampliação do perímetro, 
J.A.L.S. aponta:

Primeiro: irresponsavelmente os governos, prefeitura, 
inclusive Dante [de Oliveira, prefeito de Cuiabá en-
tre 1993 e 1994] e o Governo do Estado, fizeram al-
guns conjuntos habitacionais fora do antigo períme-
tro urbano. Osmar Cabral, Pedra 90, Três Barras que 
era aquele da prefeitura e tinha uns e outros. [...] E aí, 
estava ilegal, os caras [...] que compraram os terrenos 
lá, não podiam ter a documentação direito, porque 

24 Zona de Alto Impacto (ZAI) é aquela que, conforme definida pela LUOS de Cuia-
bá (art. 54-57; 85, IV), destina-se às atividades e empreendimentos da subcategoria 
Alto Impacto Segregável, ou seja, “os que, por seu grau impactante, porte, pericu-
losidade, potencial poluidor e incremento da demanda por infraestrutura, devem 
submeter-se às condições especiais para sua localização e instalação”. Na ZAI, é 
vedada a implantação das atividades que integram a categoria do uso residencial 
(CUIABÁ, 2015a).
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a lei 6.766/79 e a nossa [...] não permitia também. 
Então a coisa [estava] completamente ilegal. Então 
o que que era para se resolver? Nós expandimos en-
tão o perímetro urbano, fazendo recorte nesses lote-
amentos, né? Só aquela área que vai para a Rodovia 
dos Imigrantes que não tinha condomínios, não ti-
nha loteamento ilegal. (Informação verbal)25

A existência da Rodovia dos Imigrantes foi primordial para pensar 
a expansão das áreas para o DIICC ao longo desse eixo:

A gente já tinha a Rodovia dos Imigrantes. Então a 
gente pensou o seguinte: vamos levar [o perímetro] 
até lá [...], seria o rodoanel, a porção sul do rodoanel, 
e ali a gente já pensou como Zona de Alto Impac-
to que seria zona de expansão do Distrito Industrial, 
mas numa outra concepção. Não de [uso] só indus-
trial, que daí já entra Federação da Indústria, [entre 
outros usos, institucionais, p. ex.]. Era de Alto Im-
pacto não por causa disso, era porque como de Alto 
Impacto a gente pensava central de carga, centro 
de abastecimento, até penitenciária. Porque a gen-
te entendeu que uma penitenciária é uma atividade 
que não poderia ficar dentro da malha urbana. (In-
formação verbal)25

São usos e atividades que a LUOS de Cuiabá define necessitar de 
locais próprios para sua implantação, a exemplo de penitenciárias e centrais 
de cargas, que devem estar segregadas dos demais usos. Por esse motivo, a 
LUOS diferencia os usos e atividades de Alto Impacto entre Segregável e 
Não-Segregável. Dentre os empreendimentos de Alto Impacto Segregável 
que estavam previstos para serem implantados naquele espaço, encontrava-
se a Usina Termelétrica.

Com essa expansão para criar uma faixa destinada a empreendimentos 
de alto impacto, foram inseridas também várias glebas não urbanizadas no 

25 Informações transcritas de entrevista realizada em junho de 2018 com J.A.L.S., 
ex-Superintendente do IPDU.
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que seria então a Macrozona Urbana, mas que passaram a ser definidas como 
áreas de expansão urbana, ou seja, contrariando o que era prática comum, 
as áreas destinadas à (futura) expansão urbana já estavam localizadas em 
área urbana na sua criação (CUIABÁ, 2007a, p. 11). Esse fato justifica 
a análise apresentada em relação às áreas destinadas à expansão urbana, 
localizadas no espaço periurbano, seja enquanto zonas de expansão urbana, 
seja enquanto território da Macrozona Rural.

Porém, cabe lembrar que tardou 12 anos (de 1982 a 1994) para 
se ter novas alterações no perímetro urbano, fator que justifica, em 
partes, a proporção da ampliação em 1994. A ampliação foi tamanha, 
criando demasiados espaços destinados à expansão urbana, que a Região 
Administrativa Sul não voltou a ter novas alterações nas leis seguintes 
(em 2004). Sendo assim, o atual perímetro na Região corresponde àquele 
delimitado em 1994, mas que ainda assim resultou na maior das Regiões 
em extensão territorial, com área equivalente a 127,58 km², e que continua 
como a maior reserva de ZEX em Cuiabá.

As justificativas do poder público como não haver área suficiente 
para comportar o grande número de novos empreendimentos ou o aumento 
populacional podem ser derrubadas ao analisar-se o processo de urbanização 
de Cuiabá em anos mais recentes. Com a falta de um melhor aproveitamento 
das infraestruturas como o gasoduto, o DIICC, a termelétrica, e sem 
perspectivas de “chegada” da ferrovia, como se acreditava na década de 1990, 
a ZAI e, em partes, o próprio DIICC somam um conjunto de lotes sem 
ocupação que levou o poder público, anos mais tarde, a propor sua redução.

Poucas atividades de alto impacto foram implantadas nos últimos 
anos ao longo da ZAI e no DIICC. Dessa maneira, no âmbito dos estudos 
para a revisão da anterior LUOS, Lei Complementar nº 231, de 26 de 
maio de 2011, foi proposta e aprovada a redução de parte da ZAI, na Lei 
Complementar nº 389, de 04 de novembro de 2015, para a instituição 
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de uma Zona Intermediária de Alto Impacto Não Segregável (ZINS) ao 
longo da Rodovia dos Imigrantes. A parte da ZAI que foi reduzida e que 
não passou a compor a ZINS, integrou-se à Zona de Uso Múltiplo (ZUM) 
e/ou Zona de Expansão Urbana (ZEX) (CUIABÁ, 2011c; 2015a), como 
se observa na Figura 19.
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Figura 19 – Zoneamento Urbano de Cuiabá (2011 e 2015) e 
alterações na ZAI

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2011c; 2015a).  
Nota: Construção do autor.

Entende-se como Zona Intermediária, nos termos dos Arts. 58-64 
da LUOS, as zonas lineares compreendidas por lotes com profundidade 
máxima de até 200 m, voltados para a Rodovia dos Imigrantes, localizadas 
em sua margem direita no sentido Cuiabá-Várzea Grande (CUIABÁ, 
2015a). O nome intermediário refere-se à posição em que a Zona 
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encontra-se: na transição entre uma Zona de Alto Impacto (ZAI), onde 
sequer é permitido o uso para fins residenciais, para uma Zona de Uso 
Múltiplo (ZUM), onde são permitidos os usos e atividades comuns da 
cidade, como habitação, comércio e serviços.

Conforme exposto pela ex-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo 
e Pesquisa do IPDU, atual servidora da SMADES, existia uma demanda 
por novas áreas em ZUM nessa porção da Região Sul. Mas isso não foi 
o único fator que levou à redução da ZAI (informação verbal)26. O que 
foi predominante à época refere-se à a constatação do longo tempo em 
que grandes áreas em ZAI permaneciam sem ocupação, principalmente 
por meio de implantação de indústrias: os usos de Alto Impacto não 
estavam sendo implantados, assim sendo, não havia a necessidade de 
manter toda a extensão da ZAI. Então, foi pensado em colocar alguma 
Zona “intermediária” ali, o que resultou na concepção da ZINS.

Por outro lado, anteriormente à redução da ZAI pela LUOS, 
o poder público municipal não impediu a aprovação errônea dos 
loteamentos Altos do Parque II e Residencial Chácara São José, ambos 
na ZAI, que são empreendimentos voltados para usos residenciais, o que 
é proibido em tal zona.

Com essa manobra, pressupõe-se que, se o perímetro urbano 
na Região Administrativa Sul não foi ampliado desde 1994, em 2015, 
a alteração de usos permitidos em parte do que era constituído por 
ZAI caracteriza uma expansão de áreas urbanizáveis, ao menos para 
empreendimentos da subcategoria Alto Impacto Não Segregável e das 
categorias Médio Impacto e Baixo Impacto – nas quais se incluem 
parcelamentos do solo na modalidade loteamentos e condomínios, 

26 Informações transcritas de entrevista realizada em maio de 2018 com A. S. P., 
ex-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo e Pesquisa do IPDU, atual servidora da 
SMADES.
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destinados ao uso residencial. A redução de 13,08 km² da ZAI criou áreas 
urbanizáveis para fins residenciais, área suficiente para a implantação de 
cerca de 29 condomínios horizontais (considerando a dimensão máxima 
de 450 mil m² permitidas pela LUOS).

Outro ponto de destaque, já mencionado, é a constituição da 
Área Urbana do Distrito de Nova Esperança, delimitada pela redação da 
Lei Nº5.395/2011, onde se encontram os loteamentos Nova Esperança 
e Pequizeiro, distantes cerca de 1,5 km do perímetro urbano de Cuiabá. 
Essa área estrutura-se a partir da Rodovia dos Imigrantes e abrigará a 
nova sede do Hospital Universitário, fatores que induzirão a população a 
procurar os referidos loteamentos para moradia e levará o poder público a 
regulamentar a implantação de empreendimentos (residenciais, comerciais). 
O conflito surgirá, pois, a LUOS atual não prevê dispositivos para orientar 
a aprovação da construção de edificações nas áreas urbanas dos distritos.

2.2.2.3 Região Administrativa Leste

A Região Administrativa Leste entre os anos 1938 e 1960 possuía 
a delimitação de sua área urbana que compreendia o núcleo urbano 
antigo e, assim, permaneceu até 1974, ano em que a lei de perímetro 
urbano passou a inserir a parcela de terras ocupadas para além da antiga 
via perimetral, atual Avenida Miguel Sutil, como evidenciou Bernardino 
(2008, p. 73) e pode-se observar na figura 20.
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Figura 20 – Alterações do perímetro urbano de Cuiabá incidentes  
na Região Administrativa Leste

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2008). Nota: Construção do autor.

A ampliação deu-se até o limite do Rio Coxipó, incorporando 
tanto áreas internas à via perimetral (localidades pertencentes aos atuais 
bairros Baú, Lixeira, Areão, do Poção e Dom Aquino, por exemplo), 
como áreas externas a ela onde seria instalado, em 1970, o campus da 
Universidade Federal de Mato Grosso, e localidades pertencentes aos 
atuais bairros Leblon, Pedregal, Jardim das Américas, Pico do Amor, 
Boa Esperança, do Terceiro, Jardim Califórnia, entre outros.

Em 1978, o perímetro foi expandido até o limite do Córrego 
Moinho, abarcando áreas de chácaras e ocupações irregulares que 
configuram hoje bairros e localidades como Planalto, Novo Horizonte, 
Alphaville, Morada dos Nobres, Santa Cruz e Cachoeira das Garças. 
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Atualmente, estão sendo implantados, nesta porção do território, os 
diversos padrões de condomínios da empresa Ginco Urbanismo.

A alteração do perímetro em 1982 deu-se em decorrência da 
instalação do DIICC na Região Administrativa Sul: para ser incluída 
em área urbana, expandiu-se o perímetro, que teve seu traçado 
redefinido por uma linha reta no sentido Região Administrativa Norte 
até encontrar com a delimitação anterior, no Córrego Três Barras. A 
nova delimitação resultou, consequentemente, na expansão da Região 
Administrativa Leste. Essa expansão incorporou áreas onde, atualmente, 
estão localizados os loteamentos Jardim Imperial, Jardim Universitário 
e Recanto dos Pássaros, bem como o Condomínio Belvedere e um 
conjunto de condomínios denominado Rios de Cuiabá.

Se, no ano de 1994, a Região Administrativa Sul teve sua 
maior ampliação, na Leste, pouco foi acrescido em área ao perímetro 
urbano. O aumento ocorreu em vistas de incluir o loteamento irregular 
denominado Dr. Fábio. Por outro lado, reduziu a área urbana próxima 
ao atual Condomínio Belvedere, de maneira a substituir a anterior linha 
reta pelo contorno natural da topografia e hidrografia.

Essas Regiões apresentam uma característica peculiar que refletiu 
na delimitação do perímetro em 1994 e que se mantém até os dias 
atuais: devido à presença da captação de água no Rio Coxipó (destinada 
à Estação de Tratamento de Água Tijucal), o perímetro forma um 
ângulo agudo entre as Regiões Administrativas Sul e Leste, sendo que 
o vértice é o referido ponto de captação de água no Rio Coxipó. Essa 
opção adotada mantém áreas à montante do Rio Coxipó pertencendo 
à Macrozona Rural, sendo assim, a ocupação para fins urbanos – que 
poderia comprometer a qualidade da água – fica proibida.

A Região Administrativa Leste permanece com muitas áreas não 
ocupadas ou subocupadas, com a presença de chácaras, maciços de áreas 
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verdes, mas também é marcada pelo contraste entre os condomínios 
de alto padrão, destinados à população de classe de renda média a alta 
e os loteamentos irregulares ou clandestinos. Enquanto os primeiros 
estruturam-se por investimentos públicos e privados, como vias e 
parques, os últimos servem-se do prolongamento da Av. Dante de 
Oliveira em direção nordeste, sem a devida adequação da infraestrutura 
para atender à população.

A Região Administrativa Leste tem se estruturado a partir da 
sua ocupação intensificada, principalmente a partir da implantação 
dos condomínios de alto padrão, grandes consumidores de espaço, 
que têm se apresentado como a tipologia urbanística mais utilizada 
pelas construtoras/incorporadoras como Ginco Urbanismo, Alphaville 
Urbanismo e Rodobens Urbanismo, o que foi destacado no capítulo 1 (um).

A Região Administrativa Leste não passou por alterações no 
perímetro nas leis seguintes (em 2004), sendo a atual delimitação 
correspondente àquela fixada em 1994, totalizando uma área 
urbana de 47,15 km².

2.2.2.4 Região Administrativa Oeste

A Região Administrativa Oeste, assim como a Leste, possuía a 
delimitação da área urbana que compreendia o núcleo urbano antigo 
entre os anos de 1938 e 1990, permanecendo assim até 1974, ano 
em que a lei de perímetro urbano passou a inserir a parcela de terras 
ocupadas para além da antiga via perimetral, atual Avenida Miguel Sutil, 
como pode-se observar na figura 21. A ampliação deu-se até o limite 
do Ribeirão do Lipa, incorporando tanto áreas internas à perimetral 
(localidades pertencentes aos atuais bairros Do Porto, Cidade Alta, 
Jardim Cuiabá, Duque de Caxias, do Quilombo, do Araés – este último 
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inserido parcialmente na Reg. Adm. Oeste), como áreas externas a ela, 
abrangendo áreas onde seria instalado o novo Terminal Rodoviário e 
localidades do entorno.

Em 1978, a lei de perímetro urbano duplicou a área urbana 
na Região Administrativa Oeste, tendo sido a lei que mais delimitou 
áreas como urbanas (ou urbanizáveis), algumas ainda desocupadas, 
abrangendo área até o limite do Córrego da Pinheira, seguindo o 
percurso em linha reta até o encontro da Rodovia Emanuel Pinheiro 
(MT-251) com a Av. José Estêvão Torquato da Silva, no Bairro Jardim 
Vitória, Reg. Adm. Norte.

Essa área ampliada teve sua ocupação ocorrendo de maneira 
gradativa, num processo relativamente mais lento se comparado às demais 
Regiões. As localidades neste trecho ampliado que foram demarcadas 
como bairros pela Lei nº 3.723/1997 foram apenas três, nomeadamente 
Jardim Ubirajara, Ribeirão do Lipa e Novo Colorado. Todas as demais 
formas de ocupação que ocorreram na Região Administrativa Oeste 
receberam a denominação de “Área de Expansão Urbana – Oeste”27 
pela referida lei – que o Município tarda em revisar.

27 Como anteriormente abordado, a Lei nº 1.537/1978 delimita as “Zonas de Ex-
pansão Urbana”, mas se diferem das “Áreas de Expansão Urbana” dispostas na lei de 
abairramento (Lei nº 3.723/1997), sendo estas referentes às porções do território 
pertencentes à Macrozona Urbana que não sofreram divisões na constituição de 
bairro.
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Figura 21 – Alterações do perímetro urbano de Cuiabá incidentes na Região 
Administrativa Oeste

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2008, 2011a, 2011b).  
Nota: Construção do autor.
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A lei do perímetro urbano de 1982 não o alterou no território 
correspondente à Região Administrativa Oeste, enquanto, em 1994, 
ampliou-se uma estreita faixa para dar continuidade ao traçado e 
corresponder aos novos limites da Região Administrativa Norte.

A implantação de novos empreendimentos residenciais, objetos 
do parcelamento do solo, não se deu contiguamente à área da cidade que 
se encontrava consolidada até o final da década de 1970, o que resultou 
numa urbanização dispersa com manutenção de vazios urbanos. A maior 
fonte de atração de empreendimentos imobiliários, porém, continuou 
sendo as Regiões Administrativas Leste e a Oeste, que, atualmente, vêm 
se mostrando mais vantajosas para empreendedores privados, dadas as 
facilidades de acesso que são resultado de investimentos públicos.

Figura 22 – Via de acesso ao Florais do Valle e lotes de reserva em área rural

Fonte: Acervo IPDU. Nota: Construção do autor.

Essa afirmação pode ser ratificada com a última ampliação do 
perímetro urbano, Lei nº 4.719/2004, que incorporou uma área na Região 
Oeste, onde se verifica que se tratam de áreas que abrigam os grandes 
empreendimentos imobiliários (de luxuosos condomínios fechados a um 
conjunto de torres interligadas por praias artificiais – empreendimentos 
considerados impactantes pela LUOS, enquadrados na categoria Alto 
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Impacto Não Segregável), mas que sempre, em alguma medida, exigem 
investimentos públicos para dotar de infraestrutura anteriormente 
ao lançamento dos empreendimentos privados (FRAPORTI, 2017; 
TAKESHIMA, 2018).

Entre 2003 e 2004, na gestão do prefeito Roberto França Auad, 
três leis de perímetro foram aprovadas ampliando áreas apenas na Região 
Administrativa Oeste, evidenciando um claro atendimento às demandas 
de incorporadores privados.

A primeira delas (não mencionada nas outras Regiões) é a mais 
contraditória, a Lei nº 4.485, de 29 de dezembro de 2003, deveria ampliar 
o perímetro, tendo em vista a construção de um núcleo habitacional em 
área contígua ao perímetro anterior (que viria a ser o Núcleo Habitacional 
Sucuri) e para tal, foi aprovada a recomendação da expansão pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) (CUIABÁ, 2007a, p. 
11). Porém, “devido a um equívoco”, por parte da Câmara Municipal de 
Vereadores, a área ampliada foi outra, “[...] ampliando a área na região da 
Rodovia Arq. Hélder Cândia, via de acesso ao Distrito da Guia.” (Ibid).

Na referida área aprovada “erroneamente”, na atualidade, estão 
sendo construídos empreendimentos de iniciativa privada, como o 
Condomínio Residencial Brasil Beach Cuiabá Home & Resort (com 
previsão de quatro torres, sendo duas já implantadas) e o condomínio 
residencial Village do Campo (em implantação, atualmente denominado 
Brisas Condomínio Horizontal). A lei expandiu ainda toda uma parcela 
de terras pertencentes ao Grupo Bom Futuro, até o limite das Linhas 
de Transmissão de Energia Elétrica, coincidindo com o perímetro da 
Região Administrativa Norte.

Essas parcelas inseridas no perímetro urbano correspondem a 
grandes espaços da paisagem e servem de pastagem como maquiagem para 
camuflar a utilização dessas glebas como reserva de valor para investidores 
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e empreendedores imobiliários, ou mesmo encontram-se sem qualquer 
tipo de uso. Possivelmente, serão convertidas em glebas e lotes menores 
para os empreendimentos imobiliários, como condomínios fechados.

A Lei nº 4.485, de 29 de dezembro de 2003 foi a que mais gerou 
controvérsias, o que levou à sua rápida revisão e, no ano seguinte, pela Lei 
nº 4.598, de 08 de julho de 2004, o perímetro foi novamente revisado, 
incorporando a área “correta” para a implantação do Núcleo Habitacional 
Sucuri e reduzindo a outra área que havia sido aprovada em 2003.

No entanto, parte da área na região da Rodovia Arq. Helder 
Cândia (MT-010) voltou a ser incluída no perímetro urbano pela Lei nº 
4.719, de 30 de dezembro de 2004. Porém, cabe ressaltar nessa sucessão 
de alterações do perímetro urbano que a aprovação dessa lei deu-se 
sem a apreciação do CMDU (órgão superior do Sistema Municipal 
de Planejamento – atual Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Estratégico) e “sem nenhum embasamento técnico” que justificasse tais 
alterações (CUIABÁ, 2007a).

Sobre esse processo ocorrido nas alterações do perímetro urbano 
apenas na Região Adm. Oeste, Silva (2016) afirma ainda que o processo 
representa uma clara atuação em benefício de interesses específicos não 
coletivos, mas individuais:

A ausência de um parecer técnico, ou qualquer ou-
tra justificativa que procurasse destacar a inclusão 
da área, no entorno da Rodovia Arquiteto Hélder 
Cândia, como algo de interesse ao coletivo da cida-
de, deve ser interpretada como uma questão rela-
cionada aos interesses contraditórios na expan-
são da área urbana e, também, com a ausência 
de controle do poder público municipal e a cla-
ra atuação em benefício de interesses específicos 
do setor imobiliário. Destaca-se que a mudança 
de terra rural para terra urbana assegura a elevação 
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do preço da terra, o que pode ser traduzido em au-
mento do lucro e renda para os seus proprietários. 
(SILVA, V., 2016, p. 61-62, grifos nossos)

Considerando-se que a Região Administrativa Oeste foi a única a 
sofrer alterações do perímetro após 1994, o atual perímetro corresponde 
àquele delimitado em 2004, totalizando uma área urbana de 49,94 km².

Como já mencionado, o PDDE, em 2007, proibiu novas expansões 
do perímetro urbano por um período de dez anos. O Rodoanel, projetado 
na época, mas já sob a intenção de estruturar uma área do Município 
para futura ampliação, foi um dos motivos para que se determinasse 
o “congelamento” do Perímetro Urbano em 2007, conforme explica 
J.A.L.S., pois sua posição fora que o perímetro iria conduzir a expansão 
em sua direção, diminuindo a densidade urbana bem como ocasionando 
diversos problemas ambientais28.

Somado a isso, o PDDE estipula que o Plano pode ser revisto 
a cada oito anos ou quando necessário, ou seja, desde 2015 a revisão 
tornou-se iminente e assim permanece. A discussão da ampliação do 
perímetro urbano de Cuiabá ressurge com a expectativa de revisão do 
PDDE, visto que é a oportunidade para proceder à revisão do perímetro 
em consonância ao que estabelece o Estatuto da Cidade. O perímetro, 
no geral, permaneceu sem alterações desde 2004.

Como visto, a iniciativa privada antecede-se ao plano e pressiona 
o poder público para que a discussão venha ao encontro do objetivo de 
abranger as áreas entre o perímetro atual e o Rodoanel, utilizando o 
instituto das áreas urbanas distritais e seu posterior ordenamento. Assim, 
o mapa síntese representado pela Figura 23 destaca, de antemão, as áreas 
urbanas dos Distritos do Sucuri e de Nova Esperança e o Rodoanel em 

28 Informações transcritas de entrevista realizada em junho de 2018 com J.A.L.S., 
ex-Superintendente do IPDU.
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implantação, para uma melhor visualização das ações pretéritas e em 
curso, bem como para que se possa avaliar as tendências de expansão – 
que aqui afirma-se tomar um caminho “indireto”, pois se ampliam áreas 
urbanizáveis sem, no entanto, alterar o Perímetro Urbano.

Figura 23 – Alterações do perímetro urbano de Cuiabá – Síntese 1934-2011

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2008; 2011a; 2011b).  
Nota: Construção do autor.
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Tanto a permissão para abertura ou ocupação de novas áreas 
urbanizáveis quanto as alterações no perímetro urbano deveriam vir, dessa 
forma, acompanhadas por regras e observadas as condições legais para 
sua identificação. Acrescenta-se a observação de Santoro (2014, p. 182), 
que ao avaliar a expansão urbana em Municípios do Estado de São Paulo, 
identificou que a zona urbana tem seu limite definido, mas que, por outro 
lado, pode se afirmar também que há a “flexibilização da possibilidade 
de urbanizar”, por meio de normas que variam desde as muito liberais (a 
exemplo das ZEX em Cuiabá, que já são urbanas desde a criação, visto 
que se encontram internamento aos limites do perímetro) até as normas 
que estabelecem alterações que resultam de processos negociados entre 
poderes executivo e legislativo e proprietários fundiários.

Como já mencionado, a opção por ocupar as franjas da cidade 
vem acontecendo, mais uma vez na história, com a predileção em se 
ocupar áreas antes rurais do Município de Cuiabá, agora inseridas como 

“Áreas Urbanas” dos distritos. O conflito surge quando o poder público 
municipal, por meio de suas atribuições constitucionais, demarca áreas 
urbanas dos distritos contíguas ao perímetro urbano da cidade.

Pode-se concluir que, apesar de muitas áreas não edificadas nas 
regiões já dotadas de infraestrutura, são marcantes as ampliações na 
mancha urbana para próximo ou além do perímetro urbano ao invés 
da opção pelo adensamento das áreas urbanas consolidadas, dotadas de 
infraestruturas e ocupação dos vazios urbanos.

2.2.2.5 Expansão por vias indiretas: Distrito do Sucuri

Como foi apresentado, em Cuiabá, criaram-se várias condicionantes 
para a ampliação do perímetro urbano e/ou áreas passíveis de urbanização 
por meio da delimitação/ampliação das áreas urbanas dos distritos e de 
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formas de ocupação urbana no território rural. Dentre elas, consta a área 
urbana do Distrito do Sucuri que merece destaque neste estudo.

A permissão para a ocupação da Área Urbana do Sucuri por 
usos e atividades tipicamente urbanas não se trata, em termos legais, de 
ampliação do Perímetro Urbano de Cuiabá, aquele definido pela Lei 
Nº4.719/2004, propriamente dito. Essa ampliação só pode ocorrer no 
âmbito das revisões dos planos diretores municipais, conforme preceitua o 
Estatuto da Cidade. Entende-se que devam ser obedecidos os parâmetros 
apresentados pelo Estatuto, pois este não traz recomendações visando 
apenas à elaboração de um plano urbanístico, mas de um plano que ordene 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garanta o bem-
estar de seus habitantes em padrões dignos de conforto urbano-ambiental.

Pautado em estudo de Azevedo (2006), constata-se que as áreas 
urbanas (e também as rurais) exigem uma intervenção planejada. A 
consistência dessa ação depende tanto do real conhecimento da “[...] 
realidade e necessidades regionais, da estruturação institucional das várias 
esferas públicas e, da consistente ação dos diversos agentes envolvidos que 
contribuirão na orientação/formulação das políticas públicas urbanas.” 
(AZEVEDO, 2006, p. 269-270).

Porém, o Município mostrou-se incapacitado para atender a essas 
condicionantes, quer por questões de falta de estrutura institucional, 
quer por limitação de pessoal qualificado em quantidade suficiente para 
desenvolver os estudos necessários para a elaboração do referido plano 
urbanístico para o Distrito do Sucuri. Para subsidiar o estabelecimento dos 
parâmetro os para o uso e ocupação do território, assim como fomentar o 
crescimento socioeconômico da região, estudos que contemplem questões 
do ponto de vista social, econômico e ambiental se fazem necessários.

Se durante um curto período (décadas de 1990 e início de 
2000), tem-se, em Cuiabá, a estruturação de todo um sistema de 
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Planejamento Urbano, nos últimos anos, verifica-se o desmantelamento 
desse sistema e o planejamento urbano no Município voltou a estar 
aquém do desenvolvimento e expansão da cidade. Percebem-se apenas 
ações que acentuam uma configuração dispersa, com inúmeros vazios 
urbanos em áreas consolidadas, que favorecem as fragmentações espaciais, 
situações que se apresentam como resultado do não acompanhamento das 
transformações no território, sela pela inoperância, ausência de recursos 
humanos e técnicos, ou decorrentes de interesses políticos e econômicos 
atuantes. Como observou Azevedo (Ibid), as precariedades na estrutura 
institucional e consequente falta de autonomia política, economia e 
técnico-administrativa configuram negativamente o cenário político.

Existe uma demanda de criação de novas áreas urbanizáveis, mas 
que estejam previamente estabelecidas em lei, de maneira a atender ao 
mercado formal, que demanda não apenas as áreas, mas a condição para 
obtenção de documentos técnicos formais, como o alvará de obras, também 
utilizado para o financiamento dos empreendimentos e dos compradores.

Para a servidora da SMADES, que acompanhou esse processo 
de crescente demanda no âmbito do IPDU, a expansão para o Sucuri é 
uma resposta a uma série de solicitações:

Hoje existe uma demanda [...], as pessoas querem 
ter um alvará de obras, em função dos órgãos de 
financiamento que exigem isso. É o que acontece, 
por exemplo, com posto de gasolina, que está na 
área rural, né? Vários empreendimentos que estão 
na área rural, que o Município ele, até então, [não 
concedia] os alvarás de obras [que eram concedi-
dos] somente na área urbana. Ele não tinha atri-
buição para dar alvará na área rural. Até por isso 
que fez o decreto para a atividade de apoio à rodo-
via. Agora, o que acontece no distrito, por exem-
plo, Distrito do Sucuri, então foi feito na área ur-
bana, por que o distrito do Sucuri tá bem grudado, 
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faz divisa com a Região [Administrativa] Oeste, 
pra onde a cidade tem um grande adensamento, 
de um padrão de renda média-alta, onde existe 
uma valorização maior em relação às outras re-
giões. Então existe uma demanda de ocupação 
nesta área urbana, deste distrito do Sucuri. [...] É 
uma região onde existe uma pressão muito grande 
do segmento. (Informação verbal, grifos nossos)29

Com isso, a criação da Área Urbana do Distrito do Sucuri é a 
resposta para essa demanda específica. Mas, para não criar somente uma 
área urbana em um único distrito, o que levantaria suspeitas de que o 
poder público age em favor de interesses dos agentes privados ligados 
ao capital imobiliários, foram criadas áreas urbanas nos demais distritos. 
O que, para a técnica, foi uma questão necessária:

na minha opinião acho que ela teria que acontecer. 
Só que, por exemplo, no Distrito do Sucuri, é – na 
verdade foi – um crime o tamanho daquela área ur-
bana, né? Tem 1.800 hectares sem nada. No Sucuri 
a gente tem um pequeno núcleo ali [...], mas esses 
mil e pouco [hectares] de área urbana é [...] só mato, 
não tem habitação nenhuma. Então ali já foi uma 
coisa do segmento, da época, [...], dos vereadores, 
foi uma lei, se eu não me engano que veio da Câ-
mara para cá, enfim, mas o que demonstra é isso: 
que vai regularizar isso como área urbana [...], de-
vido a essa situação que ele apresenta. Devido à 
proximidade [com o perímetro urbano de Cuia-
bá]. (Informação verbal, grifos nossos)30

29 Informações transcritas de entrevista realizada em maio de 2018 com A. S. P., 
ex-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo e Pesquisa do IPDU, atual servidora da 
SMADES.

30 Informações transcritas de entrevista realizada em maio de 2018 com A. S. P., 
ex-Diretora de Plano Diretor, Urbanismo e Pesquisa do IPDU, atual servidora da 
SMADES.
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Admitindo a área urbana do Distrito do Sucuri, contígua ao 
perímetro urbano de Cuiabá, como sendo uma ampliação deste, passaria 
a considerar a relação entre perímetro urbano, população e densidade 
urbanas dispostas na Tabela 2 (dois).

Não é objeto deste trabalho a avaliação de critérios de densidade 
urbana, que podem ser diversos, ou mesmo especificar uma densidade 
ideal para Cuiabá. Mas se pode indicar que haverá uma redução na 
densidade demográfica ao admitir a área urbana do Distrito do Sucuri 
como integrante do perímetro urbano de Cuiabá, o que vai contra o 
estabelecido nas legislações municipais desde o PDDU de 1992.

Tabela 3 – Expansão do Perímetro Urbano, população urbana 
e densidade urbana de Cuiabá entre os anos 1938 e 2011, 

considerando a área urbana do Distrito do Sucuri

Mês/Ano
Ato/

Lei nº

Área 

(km²)

Variação 

bruta 

(km²)

Variação 

relativa (%)

População 

urbana

Densida-

de (hab/

km²)

Jul/1938 176 2,59 – – s/i –

Jul/1960 534 4,50 1,91 73,75 45.875(1) 10.194,44

Mar/1974 1.346 48,45 43,95 976,67 122.284(1) 2.523,92

Abr/1978 1.537 104,98 56,53 116,68 164.896(1) 1.570,74

Nov/1982 2.023 153,06 48,08 45,80 222.303(1) 1.452,39

Dez/1994 3.412 251,94 98,88 64,60 420.044(1) 1.667,24

Dez/2003 4.485 256,31 4,37 1,73 517.193(1) 2.017,84

Jul/2004 4.598 252,58 -3,73 -1,46 531.504(1) 2.104,30

Dez/2004 4.719 254,57 1,99 0,79 531.504(1) 2.087,85

Jan/2007(3) 150 254,57 0,00 0,00 576.855(1) 2.266,00

Mai/2011(4) 5.395 267,57 13,00 3,93 578.510(2) 2.162,09

Jul/2011(5) 5.425 272,57 5,00 1,87 578.510(2) 2.122,43

Fonte: Cuiabá (2008, p. 101; 2011a; 2011b); Higa; Gatti; Higa (2016, p. 43).

Notas: (1) IPDU com base nos Censos Demográficos do IBGE;
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(2) Censo Demográfico do IBGE (2010) acrescido da população da área 
urbana do Distrito do Sucuri, apresentado em Higa; Gatti; Higa (2016), 
com base nos dados do Centro de Saúde do Sucuri;

(3) Lei de Plano Diretor: não alterou o perímetro, mas proibiu sua 
alteração por 10 anos;

(4) Lei que criou a área urbana do Distrito do Sucuri;

(5) Lei que ampliou a área urbana do Distrito do Sucuri;

Construção do autor.

Diante dessas dificuldades do Município em conduzir o plane-
jamento da expansão urbana e imprescindível realização de estudos que 
possam ser utilizados para embasar um plano urbanístico, buscou-se a 
possibilidade de realizar um acordo com demais entidades por meio de 
um Termo de Cooperação Técnica. Como resultado, firmou-se o Termo 
de Cooperação Nº001/SMP/2016 entre o Instituto de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano (IPDU), no âmbito da Secretaria Municipal 
de Planejamento (SMP) em conjunto com o Sindicato das Indústrias da 
Construção do Estado de Mato Grosso (SINDUSCON-MT).

Dessa forma, o Termo de Cooperação Técnica Município/SIN-
DUSCON-MT fixou que, dentre os produtos a serem apresentados, 
deveria constar a Carta Geotécnica da área urbana do Distrito do Sucuri 
(CUIABÁ, 2016). A Carta deveria conter os aspectos de geomorfolo-
gia, geologia e pedologia, destacando-se as características de interesse 
do meio físico para a ocupação urbana e o ordenamento do território 
(áreas passíveis de urbanização, onde ela não é recomendada ou onde 
pode ocorrer, mas com restrições); complementado pela apresentação do 
diagnóstico florístico existente; do mapeamento de Áreas de Preservação 
Permanente (APP); do estudo socioeconômico e dinâmica demográfica 
da região; e viabilização de estudo e diagnóstico técnico que possam au-
xiliar o Município na regulamentação do uso do solo urbano do Distrito 
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do Sucuri por meio do Zoneamento, atendendo, assim, à Legislação 
Urbanística vigente.

Coube ao poder executivo municipal, após a entrega dos referidos 
estudos, elaborar as leis para disciplinar o uso e ocupação do solo na 
Área Urbana do Distrito do Sucuri, bem como os respectivos mapas 
de proposta de zoneamento, uso do solo, hierarquização viária e plano 
urbanístico consoantes com as diretrizes para a ocupação. Faz-se mister 
observar que a elaboração de uma legislação urbana que não incorpore os 
princípios de inclusão social e equilíbrio ambiental também é tão nociva 
quanto a existência de uma lei extremamente inclusiva – socioeconômica 
e ambientalmente, mas que tem dispositivos desrespeitados pela falta 
de acompanhamento, fiscalização e da formulação e implementação de 
políticas urbanas complementares, tornando-se um dos instrumentos que 
coadunam com o crescimento desordenado da cidade, criando problemas 
de toda ordem em favor de vantagens para poucos.

O IPDU apresentou a proposta em audiência pública para o 
zoneamento de parte da Área Urbana do Distrito, apenas aquela abrangida 
pelos referidos estudos que foram financiados. A audiência foi realizada 
em 31 de outubro de 2017 na sede do Centro Comunitário do próprio 
Distrito. Na ocasião, a população local presente aprovou a proposta de 
zoneamento com sugestão de previsão de regularização fundiária da vila. 
Assim, uma segunda proposta foi aprovada posteriormente, no âmbito do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico (CMDE) e enviada 
à Câmara Municipal de Vereadores, na forma de minuta de lei com sua 
respectiva planta de zoneamento e, posteriormente, aprovada como Lei 
Complementar nº 468, de 17 de julho de 2019, que altera a LUOS.

Um diagnóstico do quadro da ocupação do tecido urbano de 
Cuiabá poderia ser útil na aplicação de outros instrumentos previstos 
pelo Estatuto da Cidade e pelo PDDE, como o Parcelamento, Edificação 
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ou Utilização Compulsórios (PEUC) e o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) progressivo no tempo. Pretende-se, com o estudo de caso 
apresentado no capítulo 3 (três), tratar os conceitos atribuídos à expressão 

“vazio urbano” e trazer uma leitura empírica quantitativa e qualitativa, do 
solo urbano não edificado no recorte da Região Administrativa Oeste, com 
vistas a contrapor o discurso de necessidade de expansão do perímetro 
por falta de áreas urbanizáveis que prevalece em Cuiabá.
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3 

ESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO URBANA

Para contrapor a exposição teórica e conceitual e aspectos 
históricos do planejamento urbano em Cuiabá nos capítulos anteriores, 
propõe-se apresentar, neste capítulo, os estudos de caso da Região 
Administrativa Oeste e da Área Urbana do Distrito do Sucuri. Pretende-
se, com a análise, averiguar a estrutura urbana, as ações de planejamento 
em curso e tendências futuras a partir de um recorte específico, com 
vistas a compor um arcabouço metodológico e de dados empíricos 
para construir argumentos para a discussão da necessidade de expansão 
territorial urbana.

Um ponto fundamental foi sobre a delimitação da área de estudo 
e critérios utilizados para defini-la que partiu da mais premente questão: 
adotando a hipótese de alteração do Perímetro Urbano de Cuiabá, os 
impactos dessa ação não serão causados apenas no espaço intraurbano, 
mas também na dimensão regional. Todo fenômeno tem uma dimensão 
de ocorrência, de observação e de análise apropriada, neste sentido, 
faz-se feito um recorte da área de estudo consoante com as diferentes 
escalas de imersão e análise com vistas a buscar as particularidades do 
espaço e da paisagem, na leitura do processo, estrutura, forma e função, 
suas interações e interdependências.

Torna-se premente, portanto, realizar a análise do espaço 
urbano, que, conforme Villaça (1999), pode ser entendida como a 
leitura do espaço regional, sendo imprescindível a identificação dos 
elementos físicos, tanto naturais quanto artificiais, estruturadores do 
espaço, de maneira a subsidiar a análise a respeito das ações pretéritas 
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e em curso em Cuiabá que decorrem na organização e produção do 
espaço, ordenamento do território municipal e eminente expansão das 
áreas urbanizáveis.

Assim, em um primeiro momento, a leitura de Milton Santos 
(1997) ressalta que o estudo sobre o espaço deve pautar-se em categorias 
de análise, ao apontar que “[...] forma, função, estrutura e processo 
[...] relacionados entre si, eles formam uma base teórica e metodológica 
a partir da qual podemos analisar os fenômenos espaciais em sua 
totalidade.” (SANTOS, 1997, p. 52).

Essa abordagem foi mais bem compreendida com o apoio de 
Roberto Lobato Corrêa, ao explicar que a análise do espaço urbano 
parte então da categoria “estrutura”, acompanhada do “[...] processo, 
função e forma, que devem ser consideradas em suas relações dialéticas 
[...]”, cuja forma é o aspecto visível de um objeto e sua função implica 
uma atividade ou papel a ser desempenhado por ele (CORRÊA, 
2003, p. 28-29).

Para esclarecer um pouco mais quanto à estrutura para a leitura 
do espaço urbano, Witold Zmitrowicz afirma que:

Nas áreas urbanas, normalmente são considera-
dos como elementos da sua “estrutura” o conjun-
to de edificações mais importantes, a trama viária, 
a localização dos acidentes geográficos que inter-
ferem no desenvolvimento, a disposição geral dos 
usos do solo, eventualmente as redes e equipamen-
tos de infraestrutura e serviços urbanos e sociais. 
(ZMITROWICZ, 1998, p. 5)

Adicionalmente, estudos realizados por Santos (1997) e Lamas 
(2010) salientam que a forma assumida pelo espaço está ligada aos 
elementos estruturadores que se apresentam individual ou em conjunto. 
Nessa leitura das transformações na produção da cidade, as infraestruturas 
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instaladas no espaço urbano, como as vias e os equipamentos públicos, 
constituem esses elementos estruturadores e, consequentemente, em 
muitos casos, indutores da expansão territorial urbana.

A questão que emerge no atual cenário é a postura do poder 
público e da sociedade em não considerar as implicações decorrentes 
da implantação dessas intervenções pontuais que deveriam estruturar 
o espaço na sua totalidade, mas têm se mostrado mera implantação 
de infraestrutura, desarticuladas tanto das particularidades espaciais 
quanto do conjunto das políticas públicas urbanas – não apenas de 
mobilidade, habitação, mas todas as setoriais que refletem no territorial 
e seu posterior ordenamento.

Para avaliar as questões decorrentes da alteração do Perímetro 
Urbano e quais possibilidades de intervenção, verifica-se a necessidade 
de analisar Cuiabá nas escalas Regional e Urbana. Não há como 
negar a necessidade de análise do espaço intraurbano, que “[...] é 
fundamentalmente concreto e tende a ser registrado por suas formas 
geométricas de divisão da propriedade e edificação (tecido urbano), pela 
infraestrutura e pelos serviços de mercado e de uso [...]” (REIS, 2006, p. 
42), o que justifica a análise morfológica da área, destacando o estudo 
dos conflitos no uso e ocupação do solo legal e real, especificamente 
no levantamento dos vazios urbanos.

Assim sendo, este capítulo apresenta resultados a partir do 
recorte da Região Administrativa Oeste e do Distrito do Sucuri, que 
abrange tanto uma parte da área central da cidade, quanto as áreas 
de transição entre o urbano e o rural, contendo, assim, uma amostra 
do espaço periurbano de Cuiabá, recorte que se considera suficiente e 
satisfatório para o exercício de análise proposto.

Soma-se a justificativa de que, como mencionado, a Região 
Administrativa Oeste e o Distrito do Sucuri são partes do território 
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que mais recebem demandas dos agentes produtores do espaço para 
sua expansão, portanto, precisam com urgência de um olhar por parte 
das pesquisas urbanas, que, nas palavras de Reis e Bentes (2017), “[...] 
necessita de respostas teóricas e reflexivas, próprias à proposição científica, 
bem como proposição de novas políticas urbanas, como um grande 
desafio para o controle da urbanização, do planejamento e da gestão 
urbana.” (REIS; BENTES, 2017, p. 421).

3.1 Região Administrativa Oeste

Com o estudo de caso que exposto, pretende-se confrontar o 
Uso e Ocupação do Solo real e legal na Região Administrativa Oeste 
(RAO), entre outras legislações urbanísticas, e avaliar as configurações 
resultantes das tipologias urbanísticas implantadas e seus impactos no 
tecido urbano. Na avaliação da relação entre os espaços construídos e 
desocupados da Macrozona Urbana de Cuiabá, compõem-se subsídios 
para discutir a tendência/necessidade de ampliação do Perímetro Urbano 
sob a justificativa de ausência de áreas urbanizáveis para ocupação.

Buscou-se com este levantamento empírico evidenciar os 
elementos estruturadores desse espaço em iminência de expansão: os 
empreendimentos públicos e privados, como são os condomínios e as 
obras viárias – entre essas obras, os viadutos e trincheiras na Av. Miguel 
Sutil, o Rodoanel, duplicação da MT-010 e da MT-251, bem como as 
vias implantadas pelos próprios promotores imobiliários para viabilizar 
seus empreendimentos; as amenidades naturais e construídas, como os 
parques, estádio de futebol, centro de eventos, hospital e pronto socorro 
municipal, entre outros; as materializações das normas urbanísticas, 
etc., e um estudo da ocupação do tecido urbano.
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O estudo da ocupação do tecido urbano, por sua vez, parte 
da quantificação e qualificação do solo urbano não edificado, numa 
metodologia que apontou a necessidade de revisão dos conceitos 
atribuídos ao termo vazio urbano e propriedades que não cumprem sua 
função social, a qual é preconizada no Estatuto da Cidade: apresentando-
se, neste caso, a discussão conceitual, os resultados e a discussão destes 
vazios em relação aos instrumentos urbanísticos e tributários para o 
planejamento e gestão.

3.1.1 Elementos estruturadores do espaço urbano

Apresentou-se que a RAO, em comparação com as demais 
Regiões Administrativas, foi a que menos sofreu alterações de seu 
território em termos de acréscimo de área. Porém, foi a região onde mais 
incidiram as leis de alteração do perímetro urbano, contendo parcelas 
urbanas delimitadas desde o primeiro Ato, em 1938, até a última lei 
em 2004, que o ampliou (Figura 21). E ao associar à criação de áreas 
urbanas nos distritos em 2011, denuncia-se o jogo de interesses entre 
os diversos agentes produtores do espaço.

Enquanto as demais Regiões Administrativas apresentam alguma 
condicionante que impeça ou retarda a possibilidade de expansão (a 
Norte está mais longe dos rios Cuiabá e Coxipó, pontos de captação 
de água; a Leste, justamente pela proximidade com o rio Coxipó, e a 
captação de água deve ter restrições para a ocupação a montante do 
rio; a Sul apresenta a Zona de Alto Impacto, onde há a proibição de se 
instalarem empreendimentos residenciais) a Oeste torna-se então uma 
porção favorável ou prioritária para a expansão urbana, uma vez que 
não há limitações de qualquer natureza para tal ou apresenta limitações 
facilmente superáveis com as tecnologias construtivas atuais.
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Essa constatação vem ao encontro com as ações do poder 
público voltadas para melhoria das infraestruturas, maciçamente 
no sistema viário, que, nos últimos anos, tomou a RAO como área 
prioritária para investimentos. Também na RAO (ou próximo a ela), 
identifica-se, além das infraestruturas do sistema viário, a implantação de 
equipamentos de grande porte em conjunto com outros equipamentos 
postos pela iniciativa de capital privado: parques públicos (implantados 
e reservas de áreas); indústria de bebidas da Companhia de Bebidas das 
Américas (AmBev); Centro de Eventos do Pantanal (CEP); hospital 
e pronto socorro municipal; shoppings centers Estação e Goiabeiras; 
estádio de futebol Arena Pantanal; entre outros, bem como os próprios 
condomínios de luxo que, associados à externalidade de vizinhança, 
valem-se da valorização do espaço pelas obras públicas, mas também 
o valorizam, pelo considerado elevado padrão urbanístico dos 
empreendimentos (Figura 24).

Com apoio de Gonçalvez e Cruz (2018), observa-se que o 
capital que participa na produção do espaço urbano pode ser público ou 
privado e que seu emprego viabiliza a transformação e estruturação da 
cidade. Esse emprego diferencia-se, por um lado, pela participação do 
capital público que se volta para a infraestrutura urbana, a construção 
de casas para baixa renda e a renovação urbana; o capital privado, por 
outro lado, está sempre relacionada à obtenção de lucro (GONÇALVEZ; 
CRUZ, 2018, p. 13).
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Figura 24 – Estruturação da R.A.O.: investimentos públicos e privados

Fonte: Adaptado de Cuiabá (2008, 2011a, 2011b). Nota: 
Construção do autor.
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Na observação de Santos Junior e Montandon (2011), entre a 
população que almeja moradia digna e os proprietários fundiários que 
buscam a lógica da mais-valia das suas terras há o “[...] mercado imobiliário 
e o Poder Público que buscam terras para promover o desenvolvimento 
urbano e operam com lógicas completamente distintas [...]”. Os autores 
apontam a atuação diferenciada desses agentes: “[...] o mercado, buscando 
atender as demandas da sociedade, explorando os ganhos imobiliários 
decorrentes das melhores localizações urbanas [...]”, enquanto que o 
Poder Público atua “[...] tentando superar os déficits de infraestrutura 
social urbana, promovendo políticas de caráter curativo e preventivo.” 
(SANTOS JUNIOR; MONTANDON, p. 49).

Um exemplo da materialização disso no espaço é os condomínios 
implantados na RAO pela iniciativa do capital privado, mas que, para 
acessá-los, utilizam infraestruturas em sua maioria resultante de obras 
implementadas pelo poder público, as quais valorizam todo um espaço 
adjacente pelas facilidades de conexão com demais áreas da cidade.

Por isso, destacam-se as intervenções do poder público, 
principalmente no sistema viário na RAO, que são infraestruturas 
econômicas que facilitam a circulação do transporte motorizado. Dentre 
as obras que melhoraram as infraestruturas de transporte e privilegiaram 
a estrutura dessa Região, cita-se como exemplo: o Veículo Leve sobre 
Trilhos, cujo projeto indica a implantação dos trilhos e estações no 
eixo que divide as Regiões Oeste e a Leste; a Av. Miguel Sutil, que 
recebeu diversas intervenções pontuais como trincheiras e viadutos; as 
rodovias MT-010 e MT-251, recém-duplicadas, que interligam Cuiabá 
com demais municípios da RMVRC e Estado; e um caso específico de 
via em implantação pelo capital privado: uma avenida projetada pela 



171

Ginco Urbanismo para estruturar o espaço de atuação da empresa com 
implantação dos condomínios fechados.

Essas infraestruturas e equipamentos urbanos constituem parte 
dos elementos estruturadores do espaço urbano e, em curto e médio prazo, 
dotam a RAO de elementos para favorecer a expansão urbana – que, no 
caso, se estenderá em direção ao Distrito do Sucuri. São elementos tidos 
como amenidades urbanas, facilidades, destacados na Figura 24.

A Avenida Miguel Sutil deve sua importância por ter sido a via 
perimetral da cidade até meados da década de 1970. No atual momento, 
tem sua notabilidade reforçada no meio urbano por ter sido alvo de grande 
parte das obras públicas de mobilidade em ocasião do evento esportivo 
Copa do Mundo. O Plano de Mobilidade da RMVRC (MATO GROSSO, 
2010) elaborado pela Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa 
do Mundo (AGECOPA), que foi substituída pela Secretaria Extraordinária 
da Copa de 2014 (SECOPA), previu obras de arte (como são chamadas 
as obras de engenharia para permitir a transposição de obstáculos e dar 
continuidade às vias, por exemplo: viadutos, trincheiras, adequação de 
rotatórias) em toda a extensão da Avenida Miguel Sutil, recuperando, 
em certa medida, intervenções urbanas elaboradas pela equipe técnica 
do IPDU anos atrás.

Se, na década de 1990, boa parte dessas obras surgiam como 
propostas articuladas de uma leitura integral e integrada das condicionantes 
da época, consubstanciada no PDDU (CUIABÁ, 1992), atualmente, 
nota-se que as obras estão voltadas para melhorias no tráfego de forma 
pontual. Para quem transita na avenida por meio de veículo motorizado, 
na maioria individual, a supressão de cruzamentos onde ocorria maior 
número de congestionamentos melhorou o acesso direto às principais 
áreas da cidade, por exemplo: na rotatória com a Av. Jose Monteiro de 
Figueiredo e Av. Antártica, no bairro Duque de Caxias e no trevo com 
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a Av. João Gomes Sobrinho entre os bairros Areão e Jardim Leblon 
(FRAPORTI, 2015).

As obras também contribuíram para consolidar a Av. Miguel 
Sutil como uma rota alternativa expressa para o Aeroporto Internacional 
Marechal Rondon, em Várzea Grande, visto que a avenida possui 
prolongamento até o território da cidade vizinha. A capacidade de 
suporte da via aumentou de duas para três faixas de rolamento, apenas 
com a supressão da faixa lateral de estacionamento, sem necessariamente 
aumentar a largura da via. O alargamento da caixa viária foi proposto nos 
pontos onde deveria ocorrer a readequação dos passeios para pedestres 
(FRAPORTI, 2015).

O poder público municipal pouco ou nada participou das 
discussões para o planejamento das obras na Av. Miguel Sutil, a não ser 
com o fornecimento das propostas elaboradas há mais de uma década, 
mas que exigiriam revisão para serem implantadas, o que não ocorreu.

Mais uma vez, o Estado promove melhorias num elemento 
da estrutura urbana que pode gerar novas tensões territoriais, como a 
valorização do solo urbano no entorno mesmo antes das obras serem 
concluídas e com outras que sequer foram iniciadas, criando-se atrativos 
para o adensamento de regiões fragilizadas, cujo projeto não foi bem 
elaborado a ponto de considerar essas questões. A relação da via com o 
entorno imediato e suas implicações, por sua vez, não foram esclarecidas nos 
projetos apresentados, o que leva ao entendimento de que o Estado isenta-
se das consequências (em sua maioria, das negativas) que podem surgir 
após as grandes obras, deixando a cargo da municipalidade enfrentá-las.

O mesmo tem se repetido com obras mais recentes: a duplicação 
das rodovias estaduais MT-010 (Rod. Arq. Helder Cândia) e MT-251 
(Rod. Emanuel Pinheiro), articuladas com a passagem em nível (trincheira) 
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no ponto de conexão entre elas, facilitando acesso às diferentes Regiões 
da Macrozona Urbana e também às conexões intermunicipais.

Sobre o processo de duplicação da Rodovia Arq. Helder Cândia, 
segundo reportagem na Revista Ginco, nº 28, tentou-se firmar convênio 
da Ginco Urbanismo com o Governo do Estado para viabilizar o projeto 
a fim de atender aos seus interesses:

Há treze anos atrás, a Ginco vislumbrava o poten-
cial da área que hoje é conhecida como a região 
dos Florais. Logo em 2004, quando foi entregue 
o primeiro condomínio horizontal do local e a pri-
meira nova proposta de moradia que a empresa trou-
xe para Cuiabá, começaram as movimentações para 
a duplicação da rodovia que dá acesso aos Florais.

A MT 010, mais conhecida como Rodovia 
Helder Cândia, teve o projeto de duplicação 
elaborado e doado ao Governo do Estado 
pela Ginco em 2005. [...] Em 2009, a Ginco 
formalizou um convênio com a Secretaria de 
Infraestrutura, no qual assumiu a responsabi-
lidade de custear 1/3 do valor da obra para a 
duplicação da pista. (CORTÊS, 2014, p. 34, 
grifos nossos)

O documento apresentado como Revisão do Projeto Executivo de 
Engenharia de Duplicação e Ampliação de Capacidade Rodoviária da MT-
010 (MATO GROSSO, 2016c, p. 2), que corresponde ao projeto do 
segmento urbano da MT-010 – do entroncamento com a MT-251 até 
o Rodoanel –, é resultado da análise do projeto doado ao Governo do 
Estado, datado de setembro de 2012, cujos estudos levaram à revisão do 
material entregue e aprovado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura 
e Logística (SINFRA). Houve aproveitamento de parte substancial do 
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material entregue, todavia, o projeto atualizado propõe uma mudança 
de conceito para a rodovia em questão.

A alternativa proposta de duplicar e ampliar a capacidade 
rodoviária desse trecho possuía a finalidade de distribuir e adequar os 
fluxos de veículos, já no projeto inicial. Todavia, o primeiro projeto 
apresentou uma solução exclusivamente rodoviária e a revisão objetivou, 
em razão disso, enquadrá-lo dentro de um “[...] conceito estritamente 
urbano, moderno e especialmente humano [...]” (op. cit.). Essa visão 
mais urbana corresponde ao que o projeto considera como orientar o 
tráfego local e ordenar os pontos de travessia da rodovia como forma 
de reduzir o número de acidentes, dar tratamento urbanístico, além de 
sanear toda a área da faixa de domínio da rodovia naquele segmento de 
passagem urbana (MATO GROSSO, 2016c, p. 17).

Assim sendo, diferentemente do primeiro projeto, o que foi 
revisado e implantado apresenta canteiro central com ciclofaixa (Figura 25) 
para atender os dois sentidos ao longo de toda a via, bem como calçadas 

“[...] confortáveis e adequadamente urbanizadas nos extremos da faixa 
de domínio da rodovia [...]” (MATO GROSSO, 2016c, p. 2). Expresso 
em outros termos, a Rodovia possui mais caráter de uma avenida bem 
estruturada de Cuiabá (mesmo por ser um trecho urbano de Rodovia 
Estadual), do que uma Rodovia destinada ao tráfego de veículos pesados 
na escala intermunicipal.
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Figura 25 – Rotatória entre Rodovia MT-010 e Rodoanel com 
início da ciclovia

Fonte: Acervo pessoal. Nota: Construção do autor.

O memorial justificativo do projeto de duplicação da rodovia 
ratifica essa afirmação e reconhece, portanto, que essa Rodovia passa a 
ter um caráter de atendimento mais local do que meramente de conexão 
interurbana, ressaltando o processo de expansão urbana como responsável 
por aumentar o fluxo na via, tornando urgente a necessidade de duplicação:

Entretanto hoje, diante de uma nova realidade, tan-
to pelo crescimento populacional acelerado que gera 
grande volume de tráfego, quanto por suas mínimas 
características técnicas e ainda pelo surgimento de 
diversos e densos Condomínios de Luxo surgi-
dos ao seu longo, a via passou a desempenhar um 
novo papel de atendimento local, com todos os co-
nhecidos conflitos viários das grandes cidades. [...]



176

O segmento em que se propõe a duplicação e am-
pliação da capacidade rodoviária tem sido influen-
ciado pela expansão urbana de Cuiabá que hoje 
se desenvolve ao longo da sua faixa lindeira, sendo 
notória e indispensável a necessidade urgente da re-
alização do Projeto ora apresentado, que beneficia-
rá bairros como o Jardim Ubirajara, Bom Clima 
e Ribeirão do Lipa, com a melhoria de seus aces-
sos, assim como a valorização de novos loteamen-
tos e condomínios existentes e consolidados, tais 
como o Florais Cuiabá e o Country; bem como os 
em consolidação como o Florais do Lago e os em 
fase de implantação às margens da rodovia como 
o Brasil Beach Cuiabá, Brisa Norte e Tijuco Pre-
to. (MATO GROSSO, 2016c, p. 17, grifos nossos)

Aponta-se ainda que, além de beneficiar os bairros existentes 
com a melhoria do acesso, também proporcionará valorização dos novos 
loteamentos e condomínios existentes. Nota-se que a MT-010 apresenta, 
em seu entorno imediato, a presença de condomínios em torres verticais, 
localizados no espaço periurbano, o que foge à lógica imobiliária da 
maioria das grandes cidades, onde o processo de verticalização é mais 
intenso nas áreas urbanas centrais e consolidadas.

Como exemplo dessas torres, menciona-se os condomínios Forest 
Hill (Figuras 26) e o Brasil Beach Cuiabá Home & Resort (Figuras 07 e 
27). Além disso, percebe-se que o tempo de execução da obra foi muito 
mais curto do que o esperado para obra pública, ainda mais se comparado 
ao tempo de execução das obras de mobilidade previstas para a Copa do 
Mundo de 2014 – com muitas obras inacabadas.
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Figura 26 – Trincheira na Rodovia MT-010 e condomínio Forest Hill

Fonte: Acervo pessoal. Nota: Construção do autor.

A duplicação da MT-251 envolve as mesmas premissas projetuais, 
com características semelhantes à MT-010, visto que foi concebida dentro 
de um mesmo processo de projetos de intervenções (MATO GROSSO, 
2015). A duplicação do trecho urbano compreende a extensão da MT-
010, onde foi implantada uma trincheira, até o entroncamento com a 
Av. José Estêvão Torquato, no bairro Jardim Vitória.

Diferentemente da MT-010, a MT-251 não favorece diretamente 
o fluxo dos moradores dos condomínios de luxo. Atravessa área com 
ocupações irregulares que se consolidaram ao longo do tempo, como 
os bairros Jardim Vitória e Jardim Florianópolis, mas também facilita o 
fluxo de veículos na escala regional: a Rodovia MT-251 interliga Cuiabá 
com o Município de Chapada dos Guimarães e o Distrito de Bom Jardim 
em Nobres, importantes polos turísticos do Estado. A rodovia favorece 
também acesso aos Distritos Coxipó do Ouro e do Aguaçú, próximos 
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ao Parque Estadual de Chapada dos Guimarães, bem como aos diversos 
sítios de recreio implantados ao longo desta referida via.

Figura 27 – Rodovia MT-010 ao final de 2015 e começo de 2019, com vista 
para o condomínio Brasil Beach Cuiabá

Fonte: Acervo IPDU; Acervo pessoal. Nota: Construção do autor.

Ainda assim, nota-se que o conjunto das duas rodovias possui 
um padrão diferenciado de obras públicas voltadas para esse tipo de via: 
por ser trecho urbano em área valorizada da cidade, apresenta calçadas 
largas, pintura estética na trincheira, heliponto no canteiro central sobre 
a trincheira, pintura sinalizadora na ciclovia, gramado nos canteiros 
centrais e postes de iluminação pública com desenho arrojado, detalhes 
de acabamento que não são vistos em outras obras públicas viárias em 
Cuiabá com essas características.

Algumas dessas obras propostas amortizarão os efeitos provocados 
pela insuficiência das vias externas ao perímetro da Avenida Miguel Sutil, 
principalmente pela precariedade das vias caracterizadas como Estruturais 
pela Lei de Hierarquização Viária de Cuiabá. Além dessas, cita-se a 
proposta do Rodoanel do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande.

O Rodoanel trata-se de uma obra do Governo do Estado realizada 
dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo 
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Federal, que estava prevista para ser concluída até o final de 2012, mas 
ainda se encontra em fase de execução. O Rodoanel será composto pela 
construção do trecho Norte: Rodovia Senador Jonas Pinheiro e duplicação 
trecho Sul: Rodovia dos Imigrantes, sendo previsto para este último obras 
de duplicação e restauração. Identifica-se, na Figura 28, que o término 
da obra do Anel Viário Norte estava previsto para dezembro de 2011, 
mas até a presente data foi concluída apenas parte dos trechos A-B e B-C 
representados na Figura 28.

Figura 28 – Traçado do Rodoanel Sul e da proposta do Rodoanel Norte

Fonte: Mato Grosso (2010).

Segundo informações do projeto, o traçado da via a ser implantada 
terá pista dupla, com 3,00 m de acostamento, faixas de rolamento com 
3,60m cada e 1,00m de faixa de segurança, com canteiro central. O 
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projeto de obras de arte utilizou ponte quando o obstáculo foi um curso 
d´água e viaduto quando o obstáculo era outra via (BRASIL, 2014, p. 
9-10). Porém, nota-se que, no trecho já implantado do Rodoanel, os 
cruzamentos são realizados por meio de rotatória, diferente do previsto 
no memorial do projeto.

O Rodoanel do Aglomerado Urbano, que, no território de 
Cuiabá, teve sua implantação iniciada a partir da porção ocidental, 
denominada Área Urbana do Distrito do Sucuri, possui relação direta 
com a estruturação da Região Administrativa Oeste. Parte das terras no 
entorno do Rodoanel e nessa porção do território do Sucuri já compõe 
o banco de terras de empresas urbanizadoras (Figuras 29 e 30).

Infraestruturas instaladas, como o Rodoanel, são pensadas 
para facilitar o escoamento da produção do Norte do Estado, como 
também reforçaram a ligação intermunicipal Cuiabá-Várzea Grande, 
especial e diretamente entre a Região Norte de Várzea Grande e a Região 
Administrativa Oeste de Cuiabá (AZEVEDO; FRAPORTI, 2017). Neste 
sentido, visaram melhorar as condições de circulação dos usuários de 
veículos motorizados individuais, principalmente a população de classes 
de renda média, média alta e alta, que se destinam aos assentamentos 
do entorno imediato do Rodoanel e demais estruturas viárias na RAO.
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Figura 29 – Propriedade privada que constitui banco de terra nas 
proximidades do Rodoanel

Fonte: Acervo pessoal. Nota: Construção do autor.

Figura 30 – Propriedade privada que constitui banco de terra nas 
proximidades do Rodoanel, na Rodovia MT-010, entre Cuiabá e Acorizal

Fonte: Acervo pessoal. Nota: Construção do autor.
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Inclui-se entre os elementos estruturadores da RAO uma via 
projetada e em construção pela iniciativa de capital privado. Uma via 
alternativa, que, segundo reportagem na Revista Ginco, nº 28, foi projetada 
para facilitar a conexão de todo um conjunto de empreendimentos da 
empresa ao centro de Cuiabá (identificada na Figura 24).

A Ginco, ao perceber as dificuldades para a concretização das 
melhorias idealizadas para a MT-010, dada a dificuldade em firmar 
convênio com o Governo do Estado para a duplicação da Rodovia Arq. 
Helder Cândia e mesmo após doação de projeto, com a dificuldade em 
prorrogar o convênio, bem como a presença de moradores em ocupação 
irregular de área de domínio do Estado onde seria realizada a duplicação 
da referida rodovia, começou a ponderar outras saídas e alternativas 
para o deslocamento dos seus clientes, moradores dos condomínios 
(CORTÊS, 2014, p. 35).

Como resultado, “[...] a Ginco iniciou, em 2012, o projeto de 
uma via alternativa dentro de uma área privada para facilitar o acesso. 
A nova avenida, que está sendo construída pela empresa, ligará a região 
dos Florais até o Centro de Eventos do Pantanal.” (Ibid). A obra está 
estimada para durar dois anos e também será destinada à oferta de áreas 
comerciais, formando um novo polo mercantil na região, com grande 
fluxo (Figuras 31 e 32).
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Figura 31 – Vista aérea da via da Ginco em fase de implantação (A) próxima 
ao Centro de Eventos do Pantanal e (B) próxima ao Florais 

Cuiabá (MT-010) 

Fonte: Acervo IPDU.  
Nota: Construção do autor.

Figura 32 – Via da Ginco em fase de implantação (A) próxima ao Centro de 
Eventos do Pantanal e (B) próxima ao Florais Cuiabá (MT-010) 

Fonte: Acervo pessoal.  
Nota: Construção do autor.

V. Silva (2016), ao analisar esse tipo de implantação de infraestrutura 
pelo capital privado, aponta que embora essa região de atuação da Ginco 
Urbanismo defina um eixo de expansão, com seus diversos condomínios 
de luxo, não significa que o poder do capital consiga assegurar todas as 
facilidades e comodidades, que, geralmente, divulga em seu material 
publicitário (SILVA, V., 2016, p. 78). Ressalta que, por isso, mantém a 
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necessidade da ação estatal para suprir a infraestrutura urbana, mesmo que 
haja condições para implantação de suas infraestruturas em áreas privadas 
(Ibid). Marca disso tem sido o tempo de execução da via planejada, que 
ultrapassou o prazo de dois anos divulgado pela propaganda da empresa.

Contudo, ao optar por abrir uma extensa via em área e com 
recursos privados ao invés de contar com a ação do poder público, 
demonstra-se que a consolidação da expansão da cidade é guiada pelo 
setor imobiliário que mantém estreitos vínculos com o setor financeiro 
(SILVA, V. 2016, p. 79).

A autora salienta que muitos dos problemas, incluindo o de 
mobilidade urbana, são decorrentes da própria ação do setor imobiliário 
que, ao visar ao lucro e à renda, define suas ações, muitas vezes 
desconsiderando a inserção dos empreendimentos em relação à cidade 
em sua totalidade (Ibid). No seu entendimento, muitas vezes “[...] se 
atribui a existência dos chamados problemas urbanos apenas como 
resultado da ineficiência do poder público. Ignora-se, dessa forma, que 
muitos dos problemas têm origem na lógica capitalista empregada na 
produção.” (SILVA, V., 2016, p. 78).

Por fim, nota-se que a conexão entre as sedes do aglomerado 
urbano foi intensificada, facilitando, primordialmente, os usuários de 
transporte privado (AZEVEDO; FRAPORTI, 2017). Os investimentos 
públicos em obras que melhoraram as infraestruturas viárias nos últimos 
anos auxiliaram na estruturação da RAO no contexto metropolitano. 
Por outro lado, na escala urbana, em um cenário de um contingente 
populacional a ser atraído para ocupar os empreendimentos na RAO, 
bem como do Distrito do Sucuri, voltados para habitações destinadas 
à população de classes de renda média e média-alta, há a possibilidade 
de essas infraestruturas voltadas para a solução de um problema urbano 
ficarem obsoletas num curto espaço de tempo. Verifica-se que os 
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investimentos ligados ao Sistema de Mobilidade Urbana não estão 
alinhados com a Lei Federal da Política de Mobilidade Urbana (Lei nº 
12.587/2012), pois não há a priorização do transporte público coletivo, 
conforme preconiza a referida lei.

Os estudos de tráfego realizados para o projeto do Rodoanel, por 
exemplo, com o objetivo de qualificar as vias e quantificar as variáveis 
que influenciem as soluções do Projeto de Engenharia, especialmente 
no que diz respeito ao dimensionamento e execução do pavimento, não 
apontaram cálculo baseado nas condições reais do local, visto que se trata 
de uma implantação viária ex nihilo, onde não é possível realizar o estudo 
de tráfego pela inexistência prévia da via. Neste caso, consideraram-se 
estudos de outra obra viária, a duplicação nas proximidades do Trevo 
do Lagarto, em Várzea Grande, por possuir coerência com o projeto 
do Rodoanel (BRASIL, 2014, p. 16). Percebe-se que não foi pensado, 
portanto, no fluxo intenso de veículos que pode ser gerado pela ocupação 
urbana no entorno do Rodoanel, ou os impactos da circulação de 
veículos pesados próximos a essas ocupações urbanas esperadas para as 
áreas de seu entorno.

Ousa-se afirmar que a estrutura viária proporcionada, atualmente, 
estará com sua capacidade de suporte comprometida, aquém da demanda 
projetada de circulação de veículos, resultando em congestionamentos, 
exigindo que seja feito mais investimento na ampliação dessa mesma 
estrutura, ou que efetivamente sejam implantadas as diretrizes da Política 
de Mobilidade, pautadas na priorização dos modais de transporte não 
motorizados e nos motorizados coletivos públicos.

A distribuição de fluxos, diante da consolidação da Zona de 
Expansão Urbana na RAO tanto implica uma intensificação dessa 
ligação direta da Região Norte de Várzea Grande como alerta para uma 
desarticulação com as outras áreas da cidade de Cuiabá, como ilustra a 
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relação entre o bairro Ribeirão do Lipa, que demandou abertura de via pela 
própria iniciativa privada, até mesmo pelas carências na própria estrutura 
viária. Impactos também devem ser previstos no sistema de transporte 
público, que atende a cidade, que sofrerá majoração da demanda quando 
do efetivo adensamento das suas áreas e do funcionamento do hospital e 
pronto socorro municipal, que é considerado um equipamento público 
de alto impacto no trânsito.

No caso das principais vias públicas para acessar esses equipamentos, 
elas serão, em sua maioria, resultantes de obras implementadas pelo poder 
público, que estruturam e qualificam a RAO como região promissora 
para a expansão urbana e somam-se aos demais equipamentos urbanos 
públicos e privados mencionados anteriormente e classificados como 
amenidades urbanas.

Esses equipamentos promovem a valorização do solo urbano 
e se o solo não tivesse valor e não gerasse renda, evidentemente não 
despertaria interesse por parte da iniciativa privada, dificilmente havendo 
desenvolvimento na cidade. Neste sentido, Gonçalvez e Cruz (2018) 
afirmam que é fundamental que o Poder Público administre o conflito 
entre o interesse geral e os interesses econômicos de determinado 
grupo, que se valem do aumento do valor e renda do solo por parte de 
alguns interessados privados, de tal forma que o objetivo principal seja 
o ordenamento urbano sob esses princípios (GONÇALVEZ; CRUZ, 
2018, p. 13-14). Caso contrário, a ocupação desordenada do solo e a 
especulação imobiliária descontrolada dominarão a expansão urbana (Ibid).

Constatou-se que a RAO consolida-se como a Região de Cuiabá, 
talvez a mais promissora, que se estrutura voltada a possibilitar a expansão 
urbana. Num movimento contrário, ao mesmo tempo que são criadas as 
condições para a expansão, permanece com muitos vazios urbanos que, 
na literatura, são tidos como elementos que contribuem negativamente 
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para o cumprimento da função social da cidade. Do exposto, procede-se 
com a apresentação dos resultados de pesquisa empírica precedida de 
reflexão conceitual sobre os vazios urbanos, num contexto geral e no 
recorte da RAO.

3.1.2 Vazios urbanos e instrumentos urbanísticos e tributários

Cabe mencionar, inicialmente, que as discussões apresentadas 
nesta seção do trabalho constituem parte dos estudos realizados no 
âmbito do projeto de pesquisa Territorialidades e Representações Urbanas 
na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC). Entretanto, 
a parte que se refere ao levantamento do solo urbano não edificado foi 
discutida e elaborada no âmbito do Grupo de Pesquisa e Extensão Estudos 
de Planejamento Urbano e Regional (ÉPURA/UFMT), que o autor integra 
como parte da equipe de pesquisadores associados, especificamente com a 
atividade da pesquisa intitulada “Estruturação Física e Institucional Mato-
grossense: aproximação da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá”.

Na pesquisa supracitada, estão envolvidas as reflexões sobre vazios 
urbanos, contribuindo com revisão teórico–conceitual e metodológica aqui 
apresentada, que teve, como ponto de partida, toda propriedade inserida 
no interior do perímetro urbano, em áreas dotadas de infraestrutura e 
que não cumprem a função social, como preconiza o Capítulo da Política 
Urbana constante da Constituição Federal, bem como o Estatuto da Cidade, 
que regulamenta os artigos do referido Capítulo (BRASIL, 1988; 2001).

Assim, o levantamento empírico aqui apresentado, como os mapas, 
gráficos e interpretação deles, é decorrente do desenvolvimento das 
atividades dessa pesquisa do ÉPURA, num primeiro momento concentrada 
no território do Município de Cuiabá com destaque para a RAO.
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Como parte essencial da metodologia, precursora ao levantamento 
empírico, a revisão conceitual apresenta-se de maneira a esclarecer os 
diversos entendimentos sobre a expressão vazio urbano. Mas por que 
conceituar e caracterizar vazio urbano torna-se uma questão para o caso 
de Cuiabá? Esse enfrentamento aparece em ações anteriores do ÉPURA, 
como também foi a pergunta que direcionou a pesquisa e os levantamentos, 
cujas considerações iniciais foram apresentadas no trabalho intitulado 
Como (não) garantir o Direito à Cidade: políticas públicas e vazios urbanos 
em Cuiabá/MT (AZEVEDO et al., 2019), auxiliando o ponto de partida 
desta seção do trabalho.

A revisão teórico-conceitual e metodológica no âmbito das 
pesquisas do ÉPURA ainda está em curso, todavia esboços possibilitaram 
eleger, como categorias de análise, “lotes sem edificação” e ou “glebas não 
parceladas”. No entanto, dada a importância do tema, cabe apresentar 
resumidamente a trajetória percorrida para o afinamento da metodologia 
de levantamento e caracterização dos elementos estruturadores do 
espaço na RAO, na qual o termo vazio urbano tornou-se o eixo central 
das discussões.

Os registros do ÉPURA evidenciam que não há entendimento 
claro sobre o que é um vazio urbano, por parte dos técnicos e nas legislações 
territoriais do Município de Cuiabá (AZEVEDO et al., 2015; AZEVEDO 
et al., 2019, p. 04), o que é um problema, visto que identificar os vazios 
urbanos é um dos passos imprescindíveis para o diagnóstico da ocupação 
do tecido urbano e a demarcação de áreas prioritárias para a aplicação de 
instrumentos urbanísticos e tributários previstos no Estatuto da Cidade 
e no PDDE do município.

Apresentou-se que há o discurso de que Cuiabá carece de espaços 
disponíveis no interior da Macrozona Urbana para a ocupação, o que 
exige, como resposta, a ampliação do perímetro urbano. Tal discurso 



189

parte tanto da alegação de técnicos e gestores municipais, bem como 
de empreendedores, fomentando uma demanda criada que está em 
curso, ilustrada por inúmeras manobras políticas, como a criação de 
distritos e demarcação de suas áreas urbanas, contíguas ao perímetro 
urbano, sendo algumas delas refutadas e derrubadas judicialmente 
(AZEVEDO et al., 2019).

É mister lembrar que o processo de revisão do Plano Diretor está 
em andamento, e como afirmam os autores supracitados, “[...] o que pode 
significar também atender o desejo de alguns agentes privados, ligados a 
grupos do mercado imobiliário e que tem pressionado [o poder público 
para] a revisão [e ampliação] do perímetro urbano da cidade.” (Ibid). A 
proibição por lei da ampliação do perímetro em um período de 10 anos 
esgotou-se em janeiro de 2017, “[n]este caso, destaca-se a manutenção do 
interesse da expansão para implantação de novos empreendimentos [para 
a população de classes de renda média a alta], representados por tipos 
de parcelamentos [...]” (Ibid), notadamente, os condomínios fechados.

Um aspecto que tem sido abordado com maior destaque é o 
avanço do urbano sobre o rural. Esse modelo de urbanização que resulta 
na cidade difusa e dispersa decorre da aquisição de áreas rurais por 
empreendedores que constituem seus bancos de terras, como constatou 
V. Silva (2016) e averiguou-se com levantamentos de campo e análise 
do tecido urbano.

Essas terras são divididas em lotes quando se tornam urbanas 
e garante aos proprietários um ganho sobre a valorização da terra em 
etapas. Primeiramente, devido à alta remuneração pela transformação 
do solo de rural para urbano e, depois, pela retenção da terra à espera de 
sua valorização em face ao recebimento da infraestrutura, equipamentos 
e serviços públicos, normalmente, implantados pelo poder público, por 
pressão da comunidade local, mas também dos próprios empreendedores.
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Em Cuiabá, verifica-se que grande parte das terras destinadas à 
expansão urbana já se encontra inserida no perímetro urbano, classificada 
como ZEX. Neste caso, grandes porções de terra permanecem desocupadas 
ou sem uso, devido a interesses imobiliários especulativos, restrições por 
questões ambientais ou de infraestrutura. Mas também são grandes vazios 
imaculados que, com o fato de já serem urbanos, a etapa de ganho com 
a transformação do tipo de uso que pode ser dado ao solo é poupada 
e reforçam-se as demais, principalmente sobre a demanda criada para 
novas infraestruturas.

Esse processo conduz a outro problema: enquanto agentes do 
mercado retêm terras rurais e também em ZEX, favorecendo uma expansão 
desordenada da cidade, contribuem para tornar menos acessível as áreas 
centrais da cidade para a população de classes de renda baixa e média. 
Essa situação é contraditória, pois ao mesmo tempo em que se amplia a 
oferta de áreas urbanizáveis, cresce a parcela da população que não tem 
recursos para realmente habitar. Nesse ponto, é preciso integrar o vazio 
urbano à dinâmica da cidade, à sociabilidade da cidade e à garantia do 
Direito à Cidade, como sugerem Gonçalves e Cruz (2018).

A infraestrutura e a densidade urbana estão diretamente relacio-
nadas, haja vista o elevado custo para a implantação de equipamentos e 
de serviços públicos nas diversas localidades. A relação entre o custo de 
urbanização e a densidade urbana deve ser considerada pela adminis-
tração municipal, objetivando a busca pela eficiência dessa relação com 
redução nos gastos e maximização do aproveitamento das infraestrutu-
ras. Todavia, a relação entre os vazios urbanos e a urbanização como se 
apresenta em Cuiabá sugere uma negação ao processo de adensamento, 
considerando-se que as cidades constituem-se a partir da tendência de 
maximização do adensamento.
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Nesse viés, parcelas desocupadas dentro da malha urbana 
apresentam-se como contraponto e contraste por constituírem-se como 
meio de investimento financeiro e de valorização. Essas porções são 
chamadas de “vazios urbanos”, pois “[...] bloqueiam o desenvolvimento 
equilibrado das cidades, impedem o acesso da maioria da população à 
terra, à medida em que sua imobilização eleva os preços dos terrenos 
urbanos.” (GONÇALVEZ; CRUZ, 2018, p. 11).

As parcelas desocupadas compõem também os espaços livres, 
por estarem livres de edificação, mas não são todos os espaços livres que 
impactam negativamente no contexto urbano. A classificação entre espaços 
livres e ocupados é mais largamente utilizada na categoria paisagem, por 
autores que buscam qualificar, principalmente, os espaços livres públicos 
voltados ao lazer e recreação. Por isso, não apenas quantificar, mas 
qualificar os vazios urbanos torna-se uma das questões mais importantes 
na definição de processos efetivos de planejamento urbano, ainda que 
este trabalho não tenha se voltado para a análise e caracterização dos 
espaços livres públicos de lazer e recreação.

Na consideração de Gonçalvez e Cruz (2018) o Estado, ao permitir 
vazios urbanos em áreas povoadas ou localizadas na faixa de expansão 
urbana da cidade, valoriza a capitalização do território urbano sobre a 
socialização do espaço, uma vez que as terras à espera da valorização 
imobiliária visam apenas ao atendimento dos interesses do capital. Por 
conta disso, a existência de vazios urbanos retrata o desequilíbrio social 
e a inércia estatal na aplicação da legislação urbana (GONÇALVEZ; 
CRUZ, 2018, p. 14).

Mesmo na literatura, não existe uma única abordagem quanto ao 
entendimento de vazio urbano, mas foi possível verificar alguns pontos 
convergentes, como o fato de ser solo vazio, sem edificações e ou não 
parceladas, mas que se encontram encravadas, ou contíguas a áreas que 
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apresentam oferta de infraestruturas urbanas, serviços públicos (EBNER, 
1999). Há ainda outros estudiosos que também consideram vazios os lotes 
com edificação, desde que se encontrem abandonados, não utilizados, 
conotando o vazio de uso (DITTMAR, 2006; CLEMENTE; SILVEIRA; 
SILVEIRA, 2011; BORDE, 2006, 2012; GONÇALVEZ; CRUZ, 2018; 
AZEVEDO et al., 2019). Para a caracterização da RAO, privilegiou-se, 
portanto, uma reflexão conceitual de acordo com um referencial teórico 
do campo do urbanismo a fim de compreender os diferentes níveis de 
significação que o vazio estabelece com o tecido urbano, bem como a 
ampliação dos espaços periurbanos.

Para Andréa Borde (2012), nas grandes cidades, diante da 
desestabilização promovida pelas mudanças estruturais que estão 
modificando as sociedades desde fins do século XX, o vazio adquire 

“[...] significados simbólicos associados à perda de uma situação anterior, 
à ausência de qualidades no presente ou à incerteza futura.” (BORDE, 
2012, p. 194). Além de serem analisados em três tempos, na tradição dos 
estudos urbanos, os vazios urbanos são considerados como par analítico 
do cheio, mas também como o espaço da sociabilidade.

A autora, num retrospecto histórico do conceito, identificou que, 
até poucas décadas atrás, consideravam-se vazios “[...] as praças, parques, 
jardins e até espaços para circulação de pedestre e veículos, do encontro 
das diferenças, os espaços livres de construção, espaços, por excelência, 
de atuação dos projetos urbanos.” (BORDE, 2012, p. 199). Também se 
consideravam vazias as áreas ainda não urbanizadas voltadas de expansão 
urbana. Para a autora, esses vazios têm uma significação positiva, dadas as 
funções que desempenham na dinâmica urbana (Ibid) e, por isso, optou-
se por não demarcar esse tipo de vazio na pesquisa empírica, mas foram 
objetos de análise e discussão no âmbito do Grupo ÉPURA, enquanto 
componentes do Sistema de Espaços Livres.
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A noção de cheios e vazios apresentada por Borde (2012) remete 
ao entendimento de preencher e esvaziar. A autora supracitada utiliza o 
termo preencher para designar a ação de reverter a significação negativa 
criada pelo esvaziamento, tanto de lotes quanto de edifícios mantidos 
vacantes no tecido consolidado das grandes cidades contemporâneas 
(BORDE, 2012, p. 212). Com isso, surge a necessidade de desvincular a 
ideia generalista de que os vazios urbanos são espaços da cidade ausentes 
de construção ou preferencialmente não edificados, ou seja, ultrapassar 
a dicotomia cheios e vazios.

A expressão é usualmente muito mais abrangente e vem designando 
também, conforme apontou Borde (Id, 2006), os lotes com ou sem 
edificações e as edificações propriamente ditas que se encontram não 
utilizados, subutilizados, desocupados ou desestabilizados, localizados 
em terrenos infraestruturados e que passaram ou estão passando por 
processo de esvaziamento. Esses termos para caracterizar a vacância de 
uso e ocupação da propriedade relacionam-se com o disposto no Estatuto 
da Cidade, que considera os terrenos não ocupados, não utilizados ou 
subutilizados como vazios urbanos a serem coibidos (BRASIL, 2001).

A LUOS de Cuiabá, por exemplo, em seu Art. 5º, inciso LXXVII, 
conceitua os vazios urbanos como sendo as “[...] áreas parceladas ou não, 
constituídas dentro da divisão territorial oficial do Município (bairros), 
não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas [...]” que causem, de alguma 
maneira, impactos negativos socioeconômicos e espaciais pelo fato de 
propiciarem um entrave ao adensamento, induzindo o espraiamento 
urbano (CUIABÁ, 2015a).

Com essa conceituação, o Município adequa o termo ao que foi 
estatuído em lei federal, indica os aspectos negativos a serem coibidos, mas, 
dada a incapacidade institucional de realizar os levantamentos necessários 
para demarcar os vazios, abrangeu todos aqueles dentro da divisão 
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territorial oficial do Município constituído por bairros. Com essa opção, 
restringe os vazios apenas a uma parcela do território, desconsiderando 
aqueles localizados nas áreas não abairradas, apresentadas aqui como as 
Áreas de Expansão Urbana da Lei de Abairramento de 1997.

O acompanhamento na última década dos inúmeros equívocos que 
pautaram os argumentos e justificaram a implantação de empreendimentos 
imobiliários para diferentes faixas de renda, em áreas de expansão urbana, 
apontam, entre eles, a falta de clareza sobre vazios urbanos, zonas de 
expansão urbana e áreas de expansão urbana. Daí a necessidade de se 
qualificarem os vazios urbanos.

Ainda para Borde (2006, 2012), para elencar aspectos qualitativos, 
consideram-se a localização dos vazios urbanos. Seriam aqueles “[...] 
terrenos localizados em áreas providas de infraestrutura que não realizam 
plenamente a sua função social e econômica, seja porque estão ocupados 
por uma estrutura sem uso ou atividade, seja porque estão de fato 
desocupados, vazios.” (BORDE, 2006, p. 8). Ao estudar a expressão no 
contexto de vários países e línguas, aponta que, no contexto brasileiro, 

“[...] a expressão é utilizada para nomear o fenômeno urbano, enquanto 
terreno baldio, abandonado, ocioso, entre outras expressões observadas nos 
estudos temáticos, designam as diferentes tipologias de vazios urbanos.” 
(BORDE, 2012, p. 209, grifos da autora).

Em documentos oficiais, encontra-se, no Manual de Reabilitação 
de Áreas Urbanas Centrais (BRASIL, 2008), o conceito de vazios urbanos, 
que são apresentados como:

espaços abandonados ou subutilizados localizados 
dentro da malha urbana consolidada em uma área 
caracterizada por grande diversidade de espaços edi-
ficados. Esses vazios podem ser zonas industriais 
subutilizadas, armazéns e depósitos industriais de-
socupados, edifícios centrais abandonados ou cor-
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redores e pátios ferroviários desativados. (BRA-
SIL, 2008, p. 142)

Percebe-se que o Manual (op. cit.) utiliza, como critério de 
localização do vazio urbano, a morfologia do entorno, ou seja, o vazio é 
aquele que se destaca por estar vazio ou subutilizado numa área da cidade 
consolidada e marcada pela presença de edificações na maioria dos espaços. 
Mas, nas últimas décadas, o conceito sofreu uma revisão no campo do 
urbanismo, a fim de contemplar a diversidade de vazios observada nos 
tecidos das grandes cidades contemporâneas não mais apenas relacionados 
ao seu par analítico cheio.

A partir dessa noção, deve-se considerar, como vazio urbano, na 
sua significação negativa, também os edifícios sem uso e os interstícios 
das ilhas urbanas em áreas ainda não urbanizadas desconectadas entre 
si por áreas com baixa densidade de ocupação (BORDE, 2012). Como 
entender o objeto edificado como um vazio urbano, num contexto em 
que a massa construída é designada pelo cheio no desenho urbano, passa a 
ser uma questão que merece esclarecimentos, segundo Clemente, Silveira 
e Silveira (2011).

Adotar como vazios os lotes com edificação levanta uma inquietação 
com relação à ambiguidade ou até inadequação da expressão para algumas 
situações. É o que os autores mencionados discutem: ao analisarem os vazios 
urbanos das áreas industriais que não coincidiam com terrenos vacantes 
(no sentido de vago, sem edificação), percebeu-se que a condição de vazio 
desses terrenos estava mais relacionada à ausência de uso e não de ocupação 
por edificação. Para os autores “[c]onsidera-se que o princípio morfológico 
cheio/vazio tem conotação dúbia ao estudo dos vazios urbanos, pois nesse 
tema, essa relação não é uma questão estanque, uma vez que o que é cheio 
(no sentido de construído) pode ser vazio (no sentido de estar sem uso).” 
(CLEMENTE; SILVEIRA; SILVEIRA, 2011, p. 49).
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Infere-se daí que a expressão “vazio urbano” pode também incluir 
espaços edificados, desde que tais espaços estejam improdutivos, desprovidos 
de uso, ou “vazios de uso”, conforme alguns autores sugerem (Ibid). Em 
outras palavras:

um lote é considerado vazio urbano quando, relacio-
nado com o conjunto de lotes, destaca-se por não ter 
edificação. Do mesmo modo, um edifício é conside-
rado vazio quando, relacionado com o conjunto de 
edifícios, destaca-se por não possuir uso. O conjunto 
de lotes (construídos ou não) é, pois, a referência para 
identificação do imóvel fundiário vazio; e o conjun-
to de edifícios (com ou sem uso) é a referência para 
identificação do imóvel edificado vazio. (CLEMEN-
TE; SILVEIRA; SILVEIRA, 2011, p. 52)

Há ainda a característica de subaproveitamento que é inerente 
aos espaços já ocupados e edificados, apontado, no Estatuto da Cidade, 
como imóvel que não cumpre sua função social, pois está aquém das 
potencialidades urbanísticas e sociais do lote. O Estatuto das Cidades 
(BRASIL, 2001, Art. 5º) denomina, como subutilizado, o imóvel cujo 
aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em 
legislação decorrente dele. Em Cuiabá, porém, não existe aproveitamento 
mínimo definido por lei, o que dificultaria a identificação de imóveis 
subutilizados nesta pesquisa empírica.

Para Clemente, Silveira e Silveira (2011, p. 55), relacionar 
a subutilização com o potencial construtivo de um lote é um ponto 
desfavorável em termos de classificação, pois se a subutilização é relativa 
ao fato de o espaço estar sendo usado parcial ou temporariamente, é mais 
coerente relacionar a subutilização com o uso desenvolvido no imóvel e não 
à edificação que se construiu sobre ele. Então, essa definição do Estatuto 
das Cidades seria mais adequada se, em vez de utilizar o termo subutilização 
para esses casos, fossem usadas as expressões ”subaproveitamento” ou 

“subocupação”, que constituem vocábulos mais próximos, inclusive, de 
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indicadores de potencial construtivo, tais como “índice de aproveitamento” 
e “taxa de ocupação” presentes nos planos diretores e leis de uso e ocupação 
do solo (Ibid).

Com essa interpretação, assume-se que tanto os lotes vagos, aqueles 
nunca antes ocupados ou frutos de demolições de antigas edificações, 
quanto as edificações sem uso podem ser consideradas vazios urbanos, desde 
que estejam localizados em áreas urbanizadas (CLEMENTE; SILVEIRA; 
SILVEIRA, 2011, p. 60). Para o estudo empírico, buscou-se identificar, 
através de interpretação de imagens de satélite e fotografias, possíveis lotes 
vagos que contavam com edificação, ou seja, vazios frutos de demolição 
de antigas edificações.

Quanto ao estudo dos imóveis edificados sem uso, mesmo 
sendo considerados vazios urbanos, foram excluídos do levantamento, 
uma vez que demandam maior tempo e critérios para classificação e 
demarcação. Atenta-se, porém, para o fato de a administração municipal 
não ter estabelecido critérios para classificar os imóveis edificados como 
não utilizado ou subutilizado, mesmo tendo regulamentado a aplicação 
dos instrumentos urbanísticos voltados para o cumprimento da função 
social da propriedade urbana: a Lei nº221, de 29 de dezembro de 2010, 
apenas institui os instrumentos e estabelece as regras para a notificação 
do proprietário (CUIABÁ, 2010). A referida lei foi revogada em 2015 
pela LUOS (CUIABÁ, 2015a, Art. 285), que passou a apresentar os 
instrumentos com nova redação sem, no entanto, regulamentar a ponto 
de tornarem-nos aplicáveis.

O debate teórico conceitual no âmbito do ÉPURA resultou na 
construção de um quadro conceitual sobre o vazio urbano, ainda preliminar, 
no qual se entende o conceito de maneira geral como sendo a propriedade 
pública ou privada que não cumpre sua função social. Essa propriedade pode 
ser uma gleba bruta ou parcelada; um lote edificado (ocupado, subocupado 



198

ou superocupado) ou não edificado; ou um edifício utilizado ou não 
utilizado. Cada tipo de categoria de propriedade possui suas características 
que são próprias e identificá-las permite também qualificar os vazios urbanos 
em termos da função que desempenham na dinâmica urbana, a ocupação, 
o uso, a localização e a situação anterior, presente e futura.

Em vias de conclusão, dentro dessas características, concorda-se 
com Clemente, Silveira e Silveira (2011) que o vazio urbano é, então:

[o] espaço que não foi concebido como espaço livre 
público, localizado em área urbanizada, sem ocupa-
ção e/ou sem uso, e que, por sua improdutividade, 
tem uma conotação negativa no meio intraurbano, 
mas que traz consigo o caráter expectante, represen-
tando a possibilidade de transformação futura. [...] 
um termo que remete a uma dupla ausência, a au-
sência de uso e a consequente ausência de significa-
do social”. (CLEMENTE; SILVEIRA; SILVEIRA, 
2011, p. 60-66)

Cabe ainda ressaltar que, embora não se tenha abordado todos os 
possíveis significados da expressão vazio urbano no contexto internacional 
e ao longo do tempo, acredita-se que a breve reflexão teórica e conceitual 
permitiu o afinamento de metodologia para prosseguir com os levantamentos 
empíricos. Para tal, os esforços da pesquisa foram concentrados no 
levantamento do solo urbano sem edificações, seja na figura de lotes ou 
glebas e que não abriguem quaisquer tipos de uso (com exceção do uso 
como estacionamento). Na sequência, procedeu-se à caracterização dos 
itens demarcados, que passa pela identificação espacial, classificação por 
dimensões, classificação por domínio de propriedade e por infraestrutura 
e equipamentos urbanos disponíveis em seu entorno.

Desse modo, para verificar os lotes sem edificações e as glebas sem 
edificação ou não parceladas, elegeu-se um recorte da Macrozona Urbana 
de Cuiabá, representado pela Região Administrativa Oeste, escolhida por 
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possuir amostras do tecido urbano que abrange tanto uma parte da área 
central da cidade, mais consolidada, quanto os espaços periurbanos, como 
as áreas de expansão urbana. A leitura dos resultados busca apresentar o 
diagnóstico da situação atual e pretérita (ao menos identificando os lotes 
que tiveram as edificações demolidas), e também futura, com uma análise 
do potencial construtivo dos lotes dada a sua localização em relação à 
hierarquia das vias de Cuiabá.

Espera-se também que as lacunas não preenchidas sejam apontadas 
para serem consideradas em futuras pesquisas e como continuidade das 
pesquisas no âmbito do Grupo ÉPURA, bem como ampliar a área de 
estudo para as demais Regiões Administrativas de Cuiabá.

Decorrida a revisão teórica, elegeu-se para o levantamento, num 
primeiro momento, os lotes sem edificações e glebas sem edificações e 
não parceladas, que são elementos estruturadores do espaço relacionados 
às características morfológicas como ausência de edificação (vazios de 
edificação), como também inexistência de parcelamentos e loteamento 
para dotar a área de atributos para a efetiva ocupação (no caso das glebas: 
vazios de edificações e usos).

Os levantamentos foram realizados utilizando-se as ferramentas 
disponíveis nos sítios eletrônicos dos órgãos e institutos da Prefeitura 
Municipal de Cuiabá (PMC), como o SIG Cuiabá (portal de informações 
geográficas de Cuiabá) e o portal de emissões de guias do IPTU da SMF da 
Secretaria Municipal de Fazenda (SMF); foram utilizadas, como contraprova, 
consultas às imagens de satélite e aerofotogrametria de datas diversas do 
SIG Cuiabá, tendo, como referência, os anos 2005 e 2018, e de imagens 
de satélite do DigitalGlobe obtidas pelo software Google Earth, tendo 
como referência os anos 2006 e 2018 (DIGITALGLOBE, 2006; 2018).

No decorrer dos levantamentos, diferentes situações mostraram a 
necessidade de um maior aprofundamento das estruturas teórico-conceituais, 
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entre elas, destaca-se o caso de lotes que abrigam atividades como 
estacionamento de veículos, sugerindo discussão quanto à subutilização da 
propriedade. Assim, quanto aos lotes/estacionamentos, foram demarcados 
somente aqueles enquadrados como vazios de edificação, ou seja, lotes sem 
edificação utilizados para a guarda dos automóveis, visto que não foram 
identificadas legislações urbanísticas em Cuiabá, que estabelecem que tipo 
de atributos as propriedades utilizadas para estacionamento deveriam possuir 
para serem classificadas como cumpridoras da função social.

Diferenciou-se ainda, desses tipos de vazios urbanos, as áreas 
destinadas a compor o Sistema de Espaços Livres (SEL), especificamente 
os espaços livres de edificação destinados ao lazer, recreação e contemplação, 
como são praças, parques, campos de futebol, áreas verdes, etc., localizados 
em propriedades públicas e privadas, mas de uso coletivo.

A literatura aponta esses espaços livres de edificação como 
cumpridores da função social – motivo pelo qual são considerados vazios 
urbanos positivos no contexto da dinâmica urbana e que devem continuar 
sendo espaços livres, sem grandes edificações. Porém, não foi identificado 
se esses elementos do SEL estão qualificados para cumprirem suas funções, 
sugere-se, desse modo, que seja tema para pesquisas futuras. Nota-se, de 
uma maneira geral, que boa parte das áreas destinadas a praças e parques 
na RAO não possuem atributos para serem mais bem aproveitadas pela 
população, como, por exemplo, o Parque Dante de Oliveira e o Parque 
Zoobotânico, que, atualmente, constituem apenas áreas reservadas para 
futuros parques municipais.

Tomou-se, como base para o lançamento das informações obtidas 
no levantamento, o mapa de lotes concedidos pela SMF. O mapa, em 
formato de Sistema de Informações Geográficas, foi manipulado e editado 
utilizando o software Esri ArcGIS - ArcMap, no qual os polígonos que 
representam os lotes, denominados shapes, apresentam, na tabela de 
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atributos, informações básicas como: número da Inscrição Cadastral e o 
comprimento do perímetro do polígono. Cabe ressaltar que o mapa do 
Município utiliza, como referência, o polígono que representa a Inscrição 
Cadastral do lote31, formando um mosaico de Cadeia Dominial, o que 
não representa necessariamente o contorno do lote. Considera-se lote, por 
sua vez, a parcela de terreno resultante de parcelamento do solo, servido 
de infraestrutura básica e cujas dimensões atendam ao estipulado nas 
legislações urbanas municipais.

Expresso em outros termos, o que se considera como “lote sem 
edificação”, devido a essa condição implicada pelo mapa da SMF, corresponde 
à espacialização da Inscrição Cadastral do lote, e não necessariamente o lote 
resultado de parcelamento aprovado pelo Município. Esse fato prejudica o 
levantamento também por não constarem, no mapa, as áreas remanescentes 
dos parcelamentos, as grandes glebas ainda não parceladas, especialmente 
as constantes da ZEX no interior do perímetro urbano, e outras porções 
do território onde não se incidiu a demarcação da Inscrição Cadastral 
para a cobrança de tributos municipais. Dessa maneira, optou-se por não 
desenhar os lotes e glebas faltantes no mapa. Algumas adaptações foram feitas, 
porém, quando os polígonos possuíam divergências entre o mapa base e o 
SIG Cuiabá, manteve-se a informação mais atualizada: a do SIG Cuiabá.

Cabe salientar que os mapas são resultados da pesquisa realizada no 
Grupo ÉPURA ainda em andamento, mas que, para o desenvolvimento 
do estudo, elaboraram-se mapas preliminares para a análise da RAO e 

31 Segundo a Lei Federal de Parcelamento do Solo, em seu Art. 2º, o parcelamento 
do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. O lo-
teamento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de 
novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 
ou ampliação das vias existentes. Já o desmembramento é a subdivisão de gleba em 
lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde 
que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolon-
gamento, modificação ou ampliação dos já existentes (BRASIL, 1979).
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que podem sofrer alterações futuras, conforme a metodologia do grupo 
seja aperfeiçoada.

Como resultado dos levantamentos, elaborou-se o mapa 
representado pela Figura 33 com a espacialização e localização do solo 
urbano não edificado, dentro das categorias: lotes sem edificação, glebas 
sem edificação, estacionamentos, bem como os elementos do Sistema de 
Espaços Livres voltados para lazer, recreação e contemplação.

Dos 36.407 lotes e glebas inseridos na RAO, 5.099 foram 
classificados como lotes e glebas sem edificação, ou seja, 14,01% das 
propriedades (Inscrições Cadastrais) configuram vazios urbanos. Quanto 
à área desses lotes, foram elencadas categorias para distribuição dos lotes: 
até 180,00 m², que corresponde ao lote mínimo em Cuiabá32; entre 180,01 
m² e 360,00 m², que é o tamanho de lote mais largamente utilizado nos 
parcelamentos, mas também está dentro do valor máximo de área para 
lotes em regularização fundiária no Município33; a classe de 360,01 m² a 
600,00 m² e 600,01 m² a 999,99 m² representam lotes residenciais de 
alto padrão ou lotes comerciais, em sua maioria; já as classes com valores 
mais altos, mas inferiores a 30.000,00 m², representam os restantes dos 
lotes, visto que este é o valor máximo de área para ser classificado como 
lote em Cuiabá34.

32  A LUOS define, em seu Art. 98, § 1º, que “[n]ão poderá ser executado parce-
lamento do solo que resulte em lotes com área menor que 180m² (cento e oitenta 
metros quadrados), exceto em Zona Especial de Interesse Social 1 – ZEIS 1, onde o 
lote poderá ser admitido com a área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados)” (CUIABÁ, 2015a).

33 A Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, Art. 11, §1º diz que o Município 
pode dispensar as exigências relativas ao tamanho dos lotes regularizados. Em Cuia-
bá adotou-se o limite de 360,00 m² para regularização fundiária.

34 A LUOS define, em seu Art. 5º, inciso LII, que lote é “a parcela de terreno no inte-
rior do perímetro urbano resultante de parcelamento do solo para fins urbanos, ou 
terreno com área igual ou inferior a 30.000m² (trinta mil metros quadrados), com 
pelo menos um acesso por via oficial” (CUIABÁ, 2015a).
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Figura 33 – Solo urbano não edificado na RAO, localização por 
classificação de tipos

Fonte: Acervo ÉPURA.

A partir de 30.000,00 m² considera-se gleba35, e foram utilizadas 
as classes de 30.000,00 m² a 99.999,99 m², e a classe para glebas maiores 
que 100.000,00 m² (Figura 34).

35 A LUOS define, em seu Art. 5º, inciso, que gleba é a “parcela de terreno no 
interior do perímetro urbano que ainda não sofreu parcelamento do solo para fins 
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Figura 34 – Solo urbano não edificado na RAO, classificação por área

Fonte: Acervo ÉPURA.

Os resultados apontam que a maioria dos lotes sem edificação 
encontra-se na segunda e terceira classe, sendo 1.449 lotes entre180,01 
m² e 360,00 m² (27,68%) e 2.776 lotes entre 360,01 m² e 600,00 m² 
(53,04%), que são dimensões que caracterizam o tipo de imóvel voltado 
para as classes de renda média e média-alta. Há ainda um valor relativo 

urbanos e com área superior a 30.000m² (trinta mil metros quadrados)” (CUIA-
BÁ, 2015a).
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significativo de lotes com mais de 600,00 m² até 999,99 m² (10,76%), que 
se fossem destinados à habitação, seriam então voltados para a população 
de classe de renda alta, em termos comparativos.

Em relação ao número de lotes sob a propriedade de uma mesma 
pessoa, foram determinadas as classes de 1 (um) lote por pessoa; 2 (dois) a 
3 (três); 4 (quatro) a 7 (sete); 8 (oito) a 20; e 21 a 373, sendo que 373 é a 
quantidade máxima de lotes sem edificação identificadas como pertencendo 
a um mesmo proprietário. Utilizou-se a classe de apenas 1 (um) lote por 
pessoa para diferenciar daqueles que possuem mais de um lote, visto que, na 
cidade, possuir pelo menos um lote seria o essencial para garantir o acesso 
à terra e à propriedade urbana para a função habitar. No entanto, o cenário 
levantado é 19,5% dos casos serem de proprietários que possuem mais de 
um lote sem edificação, enquanto 80,5% são de proprietários com apenas 
um lote, o que, no contexto urbano, qualifica como um aspecto negativo, 
por indicar a concentração de renda pela propriedade do solo urbano.

Ao diferenciar o tipo de propriedade em pessoas física e jurídica, 
bem como as jurídicas que são públicas, identifica-se que 68,69% dos lotes 
sem edificação pertencem a pessoas físicas. As empresas, em sua maioria 
construtoras ou empresas relacionadas à construção civil, dominam 28,70% 
das propriedades. Porém, a maioria dos proprietários que possui um número 
elevado de lotes sem edificação, em área, coincide com pessoas jurídicas.

Os lotes sem edificações de domínio público (excetuando os 
classificados como SEL) correspondem a apenas 1,62% do total, e estes, 
em sua maioria, pertencem à Prefeitura Municipal de Cuiabá. A Figura 35 
espacializa os tipos de solo urbano sem edificação por tipo de proprietário.

São as pessoas jurídicas, também, que mais concentram lotes 
sem edificação, em unidades. Apenas uma pessoa física está entre os 10 
maiores concentradores de lotes na RAO. Em valor bruto de unidades, 
a Prefeitura Municipal de Cuiabá está em 6º lugar, com 66 lotes sem 
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edificação. Se a análise voltar-se para o valor bruto em área que esses mesmos 
10 proprietários concentram, identifica-se que a Prefeitura Municipal 
de Cuiabá assume o primeiro lugar. São 194.776,75 m² de área em 
propriedades da PMC, que poderiam estar sendo utilizadas na condução 
da política urbana, especialmente habitacional, e na promoção de espaços 
livres públicos de lazer.

Figura 35 – Solo urbano não edificado na RAO, classificação de tipo 
de proprietário

Fonte: Acervo ÉPURA.
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Destaca-se que entre os maiores concentradores de lotes sem 
edificação de pessoa jurídica encontram-se as empresas relacionadas 
à construção civil, entre elas: Elmo Engenharia LTDA., construtora 
do loteamento Parque Residencial Tropical Ville, implantado entre os 
anos 2005-2010, que possui a minoria dos lotes vendidos e ocupados; 
a Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários LTDA., que atua em 
Cuiabá em condomínios de apartamentos; a Villa Jardim Incorporações 
LTDA., responsável pela entrega do Condomínio Villa Jardim em 2016, 
que, por isso, apresenta uma taxa de ocupação baixa; bem como a Florais 
do Valle Incorporações LTDA., que entregou o Condomínio Florais do 
Valle em 2014, mas que também encontra-se com muitas unidades sem 
edificação. Essas três primeiras empresas, juntamente com a Prefeitura 
Municipal de Cuiabá, são as que mais concentram lotes sem edificação 
em proporção à área.

As relações entre unidade e área concentrada por uma pequena 
parcela de proprietários denunciam o processo de especulação imobiliária 
e de retenção de terras para composição de reserva. O fato de a PMC estar 
listada juntamente com demais pessoas jurídicas e físicas é um agravante, 
pois se espera do poder público que esse ente promova o cumprimento 
da função social da propriedade e da cidade e não que coadune com o 
processo de dispersão e difusão urbana, como os dados apontam.

Outro ponto a considerar na qualificação dos lotes sem edificação é 
em relação à via de acesso, uma vez que a LUOS utiliza classes de via como 
referência para definir um Limite de Adensamento (LA) e para classificar 
as Zonas de Corredor de Tráfego (ZCTR) 1, 2 e 3. Ao identificar-se e 
quantificar os lotes por classe de via, também é possível relacionar com 
o Potencial Construtivo (PC) e o Limite de Adensamento (LA), uma vez 
que os lotes em ZCTR possuem esses índices diferenciados pela LUOS, 
em seu Art. 146. As vias locais, por não comporem nenhuma ZCTR, 
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têm seu LA definido conforme a zona que se sobrepõe ao lote, e não 
pela via de acesso. Neste caso, o LA das vias locais pode variar de 0,15 
a 3 (três), segundo o Art. 146 da LUOS.

Ressalta-se que a RAO é marcada por uma extensa Área de 
Expansão Urbana dada pelo abairramento e, nessa parte do território, 
as vias recentemente implantadas, mesmo que a estrutura corresponda 
às classes de vias estruturais, são demarcadas como vias locais. Para 
que uma nova via implantada seja classificada dentro da hierarquia de 
vias de Cuiabá, é necessária lei específica e, por esse motivo, muitas 
vias que deveriam ser consideradas como estruturais, neste trabalho, 
tiveram que ser classificadas como locais. Neste sentido, possivelmente 
haveria mais lotes em vias estruturais, caso o Município procedesse ao 
reconhecimento delas em lei.

Se a localização em ZCTR favorece a ocupação do lote dados os 
índices urbanísticos diferenciados para essa zona, os lotes que se localizam 
em Zonas de Interesse Ambiental (ZIA) são o contrário. Segundo a LUOS, 
as ZIA’s são zonas “[...] que têm por objetivo a recuperação, a preservação 
ou conservação ambiental, destinadas a ocupação de baixa a muito baixa 
densidade e, preferencialmente, ao lazer e uso público [...]” (CUIABÁ, 
2015a, Art. 25) e, por conta disso, devem ter restrições para a ocupação. 
São subdivididas em ZIA 1, 2 e 3, com diferentes restrições, como o 
PC e LA igual a 1,00, 0,50 e 0,10 para ZIA 1, 2 e 3, respectivamente.

As restrições para ocupação em ZIA são uma das afirmações 
que os agentes produtores do espaço utilizam para a justificativa em 
haver e manter muitos vazios urbanos e necessitar de expansão de áreas 
urbanizáveis, pois esses vazios estariam em sua maioria em ZIA e, por 
conta disso, não poderiam ser ocupados. No entanto, ao quantificar os 
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lotes sem edificação inseridos totalmente ou parcialmente36 em ZIA, 
têm-se que dos 5.099 lotes sem edificação, apenas 505 localizam-se 
inteiramente inscritos em ZIA (cerca de 9,90%), enquanto outros 317 
possuem apenas parte de sua área inscrita em ZIA (cerca de 6,22%). 
Em outros termos, 16,12% dos lotes sem edificação encontram-se total 
ou parcialmente em ZIA, portanto, a maioria dos lotes sem edificação 
não possui restrição de ocupação como é apresentado pelo discurso dos 
agentes produtores do espaço.

Importante mencionar que, segundo a LUOS, Art. 26, § 1º, “[...] 
os lotes e glebas não edificados em ZIA, e que tenham cobertura vegetal 
arbórea preservada ou recuperada, não estarão sujeitos ao Parcelamento 
e Edificação Compulsória e ao Imposto Predial e Territorial Urbano 
Progressivo no Tempo.” (CUIABÁ, 2015a). Com isso, entende-se que o 
Município preza pela valorização desses vazios urbanos que, supostamente, 
cumprem a função de reservas de áreas arborizadas.

Em relação à aplicação de instrumentos de controle e gestão do 
solo urbano, é necessária a identificação temporal da ocorrência dos 
vazios urbanos. A maioria dos lotes já se encontrava sem edificação desde 
2006 (96,81%) e apenas uma pequena porcentagem (3,19%) possuía 
edificações que foram demolidas após 2006 e até 2018. Essa constatação 
suscita o questionamento feito por Pessoa (2018, p. 15): como teria sido 
se, antes da revisão do último Plano Diretor, esses lotes sem edificação 
já tivessem sido demarcados e incluídos em políticas que garantissem o 
cumprimento da função social da cidade e da propriedade? E se, após 
a revisão, que passou a incluir no plano as diretrizes e instrumentos 
urbanísticos e tributários previstos no Estatuto da Cidade, os estudos de 

36 Segundo a LUOS, Art. 7º, § 1º, devem ser obedecidos os índices urbanísticos, em 
cada porção do terreno, da zona de uso que incide sobre ele. Portanto, nos lotes 
inseridos parcialmente em ZIA, as possíveis restrições ambientais incidirão somente 
na porção inscrita em ZIA.
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demarcação das propriedades que não cumprem a função social tivessem 
sido realizados?

A partir desses questionamentos, prossegue-se a análise da 
estruturação da R.A.O. numa leitura voltada para os instrumentos 
urbanísticos, jurídicos e tributários que poderiam, e devem, ser 
utilizados no planejamento e gestão do espaço urbano, periurbano e da 
expansão territorial.

O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental (BRASIL, 2001). O Plano Diretor passa a ser o 
principal instrumento da política urbana na esfera municipal. É dever 
do Poder Público Municipal cumprir as diretrizes estabelecidas no seu 
Plano Diretor, cuja função é o planejamento do Município como um 
todo, direcionado para as questões sociais, econômicas e ambientais, 
públicas e coletivas. A propriedade privada, no contexto do planejamento 
urbano, deve estar sujeita a artifícios para que seja cumprida sua função 
social. Para isso, há uma série de instrumentos urbanísticos, jurídicos e 
tributários que objetivam o combate à especulação imobiliária e promovem 
a regularização fundiária dos imóveis urbanos.

Em termos de expansão urbana, a tributação sobre a propriedade 
imobiliária tornou-se um instrumento de política urbana e foi um dos 
principais institutos tributários e financeiros criados para o controle desse 
processo. Entre eles e os institutos jurídicos e políticos, encontram-se o 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no 
tempo e a Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. 
São três instrumentos que já se encontravam esboçados no Capítulo 
da Política Urbana da Constituição Federal (BRASIL, 1988, Art. 182), 
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mas que foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade quase 13 anos 
depois. Os três instrumentos aplicam-se sucessivamente e devem ser 
utilizados visando democratizar o Direito à Cidade, minimizando a 
segregação urbana e maximizando o acesso ao solo urbano e à melhoria 
da qualidade de vida na cidade.

No Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais (BRASIL, 
2008), tem-se, como sugestão, a utilização do PEUC e o IPTU Progressivo 
como forma de induzir os proprietários de imóveis urbanos vazios ou 
subutilizados a usar esses imóveis, de acordo com o disciplinado no 
Plano Diretor do Município dentro de um prazo determinado pela 
municipalidade (BRASIL, 2008, p. 149). É importante também que 
os Municípios estabeleçam critérios específicos para definir o que é a 
subutilização do imóvel.

O Estatuto da Cidade atribui a competência da gestão do PEUC 
e instrumentos sucedâneos aos Municípios, cujos planos diretores devem 
delimitar as áreas urbanas onde o instrumento será aplicado, visando 
induzir o adequado aproveitamento da propriedade imobiliária urbana:

Art. 5º Lei municipal específica para área incluída 
no plano diretor poderá determinar o parcelamen-
to, a edificação ou a utilização compulsórios do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos 
para implementação da referida obrigação. (BRA-
SIL, 2001, grifos nossos)

Os prazos a que se refere o Art. 5º do Estatuto da Cidade não 
poderão ser inferiores a um ano, a partir da notificação, para que seja 
protocolado o projeto no órgão municipal competente; ou dois anos, a 
partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.

O município pode estabelecer, no plano diretor ou em lei específica, 
prazos diferentes para o cumprimento da obrigação, desde que não sejam 
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inferiores aos determinados pelo Estatuto da Cidade. Para que o PEUC 
possa ser aplicado, é necessária sua previsão no plano diretor municipal, 
que conterá, no mínimo, a delimitação das áreas urbanas sujeitas ao 
instrumento, como determina o Estatuto da Cidade. No Plano Diretor 
de Desenvolvimento Estratégico (PDDE) de Cuiabá, os instrumentos 
foram previstos no Art. 56:

Art. 56. Nos termos fixados em lei específica, o Mu-
nicípio poderá exigir que o proprietário do solo ur-
bano não edificado, subutilizado ou não utiliza-
do, promova o seu adequado aproveitamento, sob 
pena de aplicar os mecanismos previstos na Lei Fe-
deral nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatu-
to da Cidade, de:

I – parcelamento, edificação ou utiliza-
ção compulsórios;

II – imposto predial e territorial progressivo no tempo;

III – desapropriação com pagamento mediante tí-
tulos da dívida pública.

§ 1º. A aplicação dos mecanismos previstos no caput 
deste artigo, incisos I a III, dar-se-á em áreas em 
que haja predominância de condições favoráveis 
de infraestrutura, topografia e qualidade ambiental 
para o adensamento.

§ 2º. As áreas de aplicação de parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios são aquelas 
que serão fixadas em lei específica, compreendendo 
imóveis não edificados, subutilizados ou não utiliza-
dos [...]. (CUIABÁ, 2008, p. 49-50, grifos nossos)

Nota-se que a obrigatoriedade de delimitação das áreas urbanas 
sujeitas ao instrumento é cumprida, porém de maneira vaga. Indica-se 
apenas as condições favoráveis das áreas para poder serem aplicados os 
instrumentos. Portanto, é com base nessas diretrizes de ordenamento do 
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território e em sua projeção espacial que devem ser decididas quais são 
as áreas passíveis de aplicação do PEUC e sucedâneos.

Em Cuiabá, o PDDE estabeleceu que o Município deve instituir 
critérios para demarcar as edificações não utilizadas, as quais deverão 
ser notificadas:

Art. 57. A instituição de critérios para as edifica-
ções não utilizadas, para as quais os respectivos pro-
prietários serão notificados a dar melhor aproveita-
mento, sob pena de sujeitar-se ao imposto predial 
progressivo no tempo e à desapropriação com pa-
gamento mediante títulos da dívida pública, será 
objeto de lei específica.

Parágrafo único. A lei específica de que trata este ar-
tigo poderá determinar a aplicação dos critérios di-
ferenciados por zonas, ou partes de uso, conforme 
o interesse público de dinamizar a opção de deter-
minados trechos da Cidade. (CUIABÁ, 2008, p. 50)

Não surpreende o fato de o PDDE adiar para uma lei específica. O 
Plano, mesmo tendo sido revisado em 2007 para adequar-se ao Estatuto 
da Cidade, compõe-se apenas de uma “Carta de Intenções”, com diretrizes 
amplas, sem base em dados concretos que efetivamente mensurassem os 
problemas a serem enfrentados em uma Política de Ordenamento do seu 
território (AZEVEDO, et al., 2019). Os instrumentos, quando previstos 
no Plano por força de lei federal, em sua maioria, não são autoaplicáveis 
justamente pela falta de regulamentação ou demarcação das áreas onde 
podem ser aplicados.

Nessa perspectiva, o Caderno Técnico de Regulamentação e 
Implementação do PEUC e IPTU progressivo no tempo apresenta soluções 
de delimitação de áreas de incidência dos instrumentos, com base na análise 
de diferentes planos diretores. Dentre os exemplos de delimitação, estão:
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-das áreas centrais, onde haja imóveis sem utilização, 
o que é comum atualmente nas grandes cidades;

-das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de va-
zios (reservadas para produção habitacional);

-de áreas onde se queira estimular processos de 
renovação urbana, como antigas áreas indus-
triais abandonadas;

-de áreas próximas a eixos de transporte coletivo, que 
favorecem a mobilidade urbana, e que podem ser 
adensadas. (DENALDI; CAVALCANTI; SOU-
ZA, 2015, p. 26)

Por isso, o levantamento dos vazios urbanos, em vistas de se 
demarcarem imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, faz-
se necessário e torna premente a discussão conceitual sobre os vazios 
urbanos que abranjam propriedades com ou sem edificação. Nota-se que a 
demarcação das propriedades para posterior notificação é item fundamental 
para a aplicação dos instrumentos, pois é a partir daí que se passa a contar 
o tempo de majoração da alíquota do IPTU progressivo no tempo.

Segundo o Art. 7º do Estatuto da Cidade, a majoração da alíquota 
terá o prazo de cinco anos consecutivos (BRASIL, 2001). O valor da 
alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado em lei específica e não 
excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 
máxima de 15%. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo 
sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, 
edificação ou utilização, o Município poderá manter a cobrança pela 
alíquota máxima até que se cumpra o PEUC. É garantido ao Município 
proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida 
pública após esse mesmo prazo de cinco anos, sem que o proprietário tenha 
cumprido a obrigação do PEUC.

Em Cuiabá, o PDDE dispõe da seguinte forma:
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Art. 58. Em caso de descumprimento das condições 
e dos prazos para parcelamento, edificação ou utili-
zação compulsórios, nos termos desta Lei e de lei es-
pecífica, o Município procederá aplicação do Impos-
to sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majora-
ção da alíquota pelo prazo de cinco anos consecuti-
vos, observado o disposto na legislação que regula-
menta a matéria.

§ 1º. Lei específica baseada no art. 7º da Lei Federal 
nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade, estabelecerá a 
graduação anual das alíquotas progressivas e a apli-
cação deste instituto.

§ 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar 
não esteja atendida no prazo de 5 (cinco) anos, o 
Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, 
até que se cumpra a referida obrigação, garantida a 
aplicação da medida prevista no artigo 59 desta Lei. 
(CUIABÁ, 2008, p. 50)

A desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida 
pública está prevista no Art. 59 do PDDE. Basicamente, incorporou-se 
o texto do Estatuto ao PDDE, sem maiores qualificações para o caso 
específico do Município. Já no Art. 60, o PDDE estipula o prazo para que 
sejam realizados estudos para demarcação dos imóveis sobre os quais devem 
incidir o PEUC e o IPTU progressivo no tempo. Esses estudos deveriam 
ter sido apresentados pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 240 
dias, a contar da publicação da Lei Complementar (CUIABÁ, 2008, p. 50).

Se o Município tivesse demarcado os vazios urbanos desde o prazo 
estabelecido pelo PDDE, ou seja, até 26 de setembro de 2007, 96,81% 
dos lotes sem edificação encontrados na RAO (5.067 lotes), identificados 
como estando desocupados desde 2006, poderiam estar sujeitos ao PEUC 
e sendo tributados com a alíquota máxima atualmente, ou terem sido 
desapropriados.
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A Lei nº 221, de 29 de dezembro de 2010, instituiu o PEUC, 
IPTU progressivo no tempo e Desapropriação com pagamento em títulos 
para que o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado promova seu adequado aproveitamento, visando ao cumprimento 
da função social da propriedade (CUIABÁ, 2010). A referida lei sujeitou 
à aplicação dos instrumentos os imóveis localizados dentro do Perímetro 
Urbano do Município de Cuiabá e estipulou o prazo de janeiro de 2011 
para que a Prefeitura do Município de Cuiabá [sic.], leia-se Poder Executivo 
Municipal, relacionasse os imóveis urbanos sobre os quais deveriam incidir 
os instrumentos e fossem notificados numa ordem de prioridade estabelecida 
pelo Município (CUIABÁ, 2010, Art. 10). Nem a relação de imóveis, nem 
o estabelecimento de prioridades, nem as notificações foram realizadas 
pelo Município.

Segundo o Caderno Técnico de Regulamentação e Implementação do 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU progressivo no 
tempo, vários planos diretores definem, simplesmente, que o PEUC pode 
ser aplicado em toda a área urbana do município, o que configura, quase 
sempre, a “[...] ausência de uma leitura do território e a inexistência de 
uma adequada estratégia territorial que indique onde deve ser estimulada 
a ocupação” (DENALDI; CAVALCANTI; SOUZA, 2015, p. 25). É o 
que ocorreu em Cuiabá em 2010. Afinal, induzir a utilização da totalidade 
do espaço urbano pode não ser adequado do ponto de vista ambiental, 
demográfico e econômico em todos os casos.

Quando questionado ao Diretor de Plano Diretor, Urbanismo e 
Pesquisa do IPDU se há algum estudo em curso para demarcação de vazios 
urbanos e áreas prioritárias para a incidência do PEUC e IPTU Progressivo, 
foi informado que há a consciência, ainda que não quantificada, de que 
Cuiabá tem muitos vazios urbanos (informação verbal)37. Mas nada mais 

37  Em entrevista realizada no dia 25 de janeiro de 2019.
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está em curso para a implementação dos instrumentos. Como devem estar 
previstos no Plano Diretor, foi questionado no IPDU se esses instrumentos 
estariam previstos no futuro Plano, após a revisão, e se havia estudos para 
a efetiva implementação. Foi respondido que não necessariamente haveria 
a previsão do PEUC e IPTU progressivo no tempo.

Na visão do Diretor do IPDU, o PDDE deve ser “enxugado” da 
maneira como ele foi elaborado em 2007, com diretrizes exequíveis pela 
atual estrutura institucional. Sendo assim, o PEUC e o IPTU progressivo 
no tempo, mesmo que largamente citados em legislações de grandes cidades 
que são referências em planejamento urbano, como Curitiba, São Paulo 
ou Londrina, não é necessariamente algo que deva ser incluído no Plano 
Diretor de Cuiabá, salvo se for demandado pela população nas oficinas 
e audiências públicas, segundo a visão do Diretor (informação verbal)41.

Denota-se, com isso, que Cuiabá não está em condições de aplicar 
tais instrumentos, ainda que os tenha introduzido em sua legislação de 
política urbana desde 2007.

O processo de revisão do Plano Diretor deve ser democrático, 
sim. Mas, ao observar a existência de um instrumento regulamentado 
em 2001 por lei federal, inserido no PDDE em 2007, regulamentado em 
2010 e revisado em 2015 por lei municipal, porém, que até o momento 
não surtiu resultado prático e que corre o risco de não ser inserido no 
futuro Plano Diretor, levanta-se o questionamento da autonomia do 
município em definir ou não como conduzir a sua própria política urbana 
e financeira. O simples fato desses instrumentos não serem demandados 
pela população não garante ao Município autonomia para não os incluir 
no Plano Diretor, contrariando legislação federal, uma vez que, para a 
utilização dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, eles devem 
estar previstos no Plano.
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É urgente a realização desses estudos por parte do Município, pois 
tais dados são essenciais para viabilizar a aplicação do IPTU progressivo. 
Ignorar o instrumento no Plano Diretor é um equívoco, visto os resultados 
dos estudos aqui apresentados de apenas uma das Regiões Administrativas 
de Cuiabá. Este trabalho serve, então, como uma orientação conceitual, 
metodológica e fornece um roteiro de utilização dos dados empíricos que o 
próprio Município possui, mas não organiza de forma coerente e proveitosa 
para a gestão urbana por falta de vontade política e estrutura institucional.

Um exemplo da fragilidade institucional é a cobrança do tributo 
territorial comum (que não possui relação com o IPTU progressivo no 
tempo). Ao analisarem-se os lotes sem edificação em relação ao pagamento 
de tributos territoriais, constatou-se que 3.504 desses lotes (66,95%) 
apresentavam lançamento de débitos sobre a Inscrição Cadastral. Como 
mencionado, esses débitos referem-se a tributos municipais territoriais, 
dentre eles, o IPTU, sejam eles vencidos ou vincendos. Identifica-se que a 
maioria dos proprietários devedores é pessoas físicas (64,04%), enquanto 
que as pessoas jurídicas de direito privado correspondem a 33,16%.

Evidentemente, não há maneiras de o Município dispor desses 
valores devidos de maneira imediata. O que se pretende destacar é a 
ineficiência do Município em cobrar um tributo que é de sua competência, 
como o IPTU, e, ao analisar os débitos referentes a lotes sem edificações, 
pode-se supor que a mesma ineficiência ocorreria com a aplicação e cobrança 
do IPTU progressivo no tempo.

Com isso, o Município além de se esquivar da sua obrigação em 
“[...] atuar em benefício da justiça e equidade socioespaciais [...]”, como 
ressaltaram Gonçalvez e Cruz (2018), o Poder Executivo Municipal age 
em prejuízo dos cofres públicos por permitir que ocorra perda de receita 
pela admissão de cobrança do ITR em área urbana (onde deveria ser 
aplicado o IPTU e, nas hipóteses legais, o IPTU progressivo no tempo). 
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Anui, também, “[...] com o exercício abusivo do direito de propriedade 
pelo proprietário desidioso em relação à coletividade.” (GONÇALVEZ; 
CRUZ, 2018, p. 26).

É claro que a lógica é plenamente urbana, pois se paga IPTU em 
grande parte das unidades fundiárias, com valores muito superiores ao 
ITR, conforme apontou Rua (2013, p. 399). Há intensos debates jurídicos 
sobre imóveis urbanos com atividade rural (agrícola, pecuária, silvicultura 
e extrativismo) e imóveis rurais com atividades não-rurais, que também se 
tornam um complicador a mais na incerta definição do urbano e do rural, 
mesmo levando em consideração as atividades que aí se desenvolvem (Ibid).

Mas em sede de planejamento e gestão das cidades, falar em tributos 
não é, necessariamente, falar em arrecadação ao fisco. Nessa específica seara:

a tributação urbana ganha status extrafiscal ao trans-
formar-se em importante instrumento para regulação 
urbanística e minoração de desigualdades no direito 
pleno à cidade. [...] outros objetivos deverão ser al-
cançados, tais como uma maior atenção e regulação 
à expansão urbana [...]. O objetivo não é arrecadar 
mais, mas garantir o cumprimento da função social 
dos imóveis ociosos, bem como ampliar a oferta de 
terrenos bem localizados. Com isso, há um impac-
to significativo nos valores imobiliários. (GONÇAL-
VEZ; CRUZ, 2018, p. 20)

O que se observa em Cuiabá é, que mesmo tendo “revisado” seu 
Plano Diretor em 2007, ele estabeleceu diretrizes amplas, nos moldes de 
uma “Carta de Intenções”, cujos dados concretos deveriam ser levantados 
nos estudos específicos e Planos Setoriais que deveriam ser elaborados na 
sequência. Previu-se a revisão da LUOS exatamente para compatibilizar 
diretrizes e, por meio da revisão, imprimir mecanismos para operacionalizar 
o proposto no PDDE, ocorrido em 2015, sem êxito. Aliás, foi por meio 
da LUOS que se revogou a Lei nº221, de 29 de dezembro de 2010, que 
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instituiu o PEUC, IPTU progressivo no tempo e Desapropriação com 
pagamento em títulos.

Como observaram Gonçalvez e Cruz (2018), evidentemente, a 
questão do acesso ao solo urbano e à desconcentração fundiária não se 
esgota com a implementação do IPTU progressivo no tempo, mas sob 
o ângulo temporal, sem dúvida, a progressividade do IPTU diz respeito, 
especificamente, à finalidade de coibir a especulação imobiliária com terrenos 
desocupados ou subutilizados (GONÇALVEZ; CRUZ, 2018, p. 21).

O instrumento do PEUC e seus sucedâneos legais têm, como 
objetivo, intervir nesse processo de urbanização, predatório e excludente, 
perverso, coibindo-o e penalizando o não cumprimento da função social da 
propriedade e da cidade (DENALDI; CAVALCANTI; SOUZA, 2015, p. 7). 
Além da retenção de terras e, consequentemente, da sua valorização, dados 
os investimentos públicos e privados, o proprietário apropria-se do esforço 
coletivo e, por isso, deve ser penalizado. O objetivo é conferir aos imóveis 
urbanos ociosos uma destinação voltada a beneficiar à coletividade, conforme 
preconiza o Estatuto da Cidade (GONÇALVEZ; CRUZ, 2018, p. 16).

O acompanhamento na última década dos argumentos para 
justificar a implantação de empreendimentos imobiliários para diferentes 
faixas de renda, em áreas de expansão urbana, permite destacar inúmeros 
equívocos, entre eles: a falta de clareza sobre vazio urbano e zona de expansão; 
as constantes ações promovidas pelo poder público, em associação com 
iniciativa privada, elaborando estudos que justifiquem a ampliação do 
perímetro urbano; discurso da ausência de vazios urbanos na área urbana 
consolidada, entre outros.

Assim, a aplicação desses instrumentos mencionados pode contribuir 
com o ordenamento territorial ao induzir o adensamento de parcelas da 
cidade mais bem estruturadas para tal. Pode-se articular os instrumentos 
à lógica de produção da cidade, de uma maneira socialmente mais justa 
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e ambientalmente mais conservadora, visando ampliar o acesso à terra 
urbanizada por maior parte da população e otimizar a infraestrutura 
instalada em contraponto com a dispersão e difusão da cidade em direção 
às áreas rurais.

Entretanto, a expansão do perímetro urbano é eminente, embora 
seja questionada a necessidade de ampliação dele diante dos resultados 
apontados neste trabalho, que confirmam a existência de um estoque de 
lotes sem edificações e glebas não parceladas, mesmo tendo sido levantada 
pouco mais de 19% da Macrozona Urbana de Cuiabá (RAO). Portanto, 
é possível notar que há uma quantidade abundante de solo urbano não 
edificado até mesmo nas áreas mais consolidadas da cidade, mas que, por 
razões outras, não foram objeto de aplicação do conjunto de instrumentos 
urbanísticos, jurídicos e tributários, como os dispostos no Estatuto da 
Cidade, no PDDE e LUOS.

Na ausência de dados sobre os vazios urbanos – especificamente 
lotes sem edificações e glebas não parceladas no interior da Macrozona 
Urbana de Cuiabá, sistematizados pela PMC –, os resultados expostos 
vêm identificando que essas áreas urbanas não cumprem a função social da 
propriedade e da cidade para possíveis demarcações em lei para a incidência 
dos instrumentos urbanísticos.

O planejamento urbano e o ordenamento territorial dependem 
do arcabouço legal, mesmo que este não tenha garantida sua efetividade 
e aplicação. Percebe-se que as ações preteridas e preferidas do Estado são 
influenciadas pelas relações de poder que coexistem na sociedade, mas, 
constatando o real estoque de espaço livre urbanizado no interior no 
perímetro urbano de Cuiabá, espera-se que esses dados possam subsidiar 
a formulação de políticas que efetivamente promovam o acesso à moradia 
e, especialmente, o direito à cidade.
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3.2 De comunidade à vila, de distrito à cidade: planejamento da 
expansão urbana no Distrito do Sucuri

Nesta seção, serão avaliados os documentos técnicos que o Município 
dispõe para o planejamento da ocupação de parte da Área Urbana do Distrito 
do Sucuri. Entende-se a situação como (im)posta e, para tanto, faz-se 
necessária a análise das características ambientais e socioeconômicas do 
Distrito. Contrapõe-se aos diagnósticos técnicos: o levantamento empírico 
da estruturação urbana do núcleo urbano do Distrito do Sucuri; a proposta 
de zoneamento aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Estratégico (CMDE) e enviada para a Câmara Municipal de Vereadores; 
bem como a literatura e considerações apresentadas neste trabalho a respeito 
das condicionantes para a expansão urbana.

Para tal, tomou-se, como base, os estudos apresentados como 
resultado do Termo de Cooperação Nº001/SMP/2016, firmado entre o 
IPDU, no âmbito da SMP, em conjunto com o SINDUSCON-MT, os 
quais incluem: a Carta Geotécnica do Distrito do Sucuri: subsídios para o 
ordenamento urbano no distrito municipal de Sucuri, Cuiabá/MT (BARROS; 
MADRUGA; SALOMÃO, 2016), com mapa das Unidades Geotécnicas 
e cobertura vegetativa; e o Diagnóstico Socioeconômico de Parte do Distrito 
do Sucuri Cuiabá – MT (HIGA; GATTI; HIGA, 2016).

A partir desses estudos, o Município elaborou a proposta de 
zoneamento e hierarquização viária para a área, a qual será analisada em 
suas diversas versões: primeiramente, a versão da gestão do Prefeito Mauro 
Mendes (2013-2017); logo após, a versão apresentada em audiência pública, 
já na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (2017-atual) e, por último, a versão 
final aprovada pelo CMDE e encaminhada para a Câmara de Vereadores.
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A partir dessas análises, procede-se às considerações críticas a respeito 
do zoneamento proposto com o que a literatura e o que foi apresentado 
até aqui consideram o modelo mais adequado para a expansão urbana.

3.2.1 O urbano e as urbanidades no Sucuri

Ao tratar de estratégias de urbanização com a dominância à cidade 
sobre os demais espaços, um dos objetivos mais comuns é construir o que 
Brenner (2018) considera como cidade hipertrófica ou, em alusão ao que 
foi apresentado na discussão conceitual, o resultado de uma urbanização 
difusa e dispersa. A construção desse modelo de cidade dá-se “[...] seja 
por meios de aumento da densidade e extensão das áreas metropolitanas 
já existentes, seja por meio da criação de novas zonas de assentamento 
humano ex nihilo às margens de antigas áreas rurais ou dos principais 
corredores de transporte.” (BRENNER, 2018, p. 313).

A urbanização tem sido concebida como tipos genéricos e 
universalmente aplicáveis de assentamentos humanos e é vista como o 
crescimento populacional simultâneo à difusão espacial das cidades. Mas 
a herança deixada pelo vocabulário que descreve os espaços não urbanos, 
como rural, interior, hinterlândia, “[...] está enquadrada em um fundamento 
bastante externalista que tente a diferenciar esses espaços em termos 
analíticos e espaciais com relação às zonas tradicionalmente urbanas das 
cidades.” (Ibid, p. 319).

Essa consideração inicial auxilia na tentativa de compreender o que 
seria, dessa forma, o urbano no Distrito do Sucuri sem necessariamente opor 
binariamente à cidade ou basear-se em critérios puramente demográficos 
ou político-administrativos. Entretanto, entende-se que é preciso encontrar 
novas formas de interpretar e mapear os variados territórios e paisagens em 
urbanização. Neste sentido, admite-se, com apoio em ponderações teóricas 
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de Rua (2013), que o urbano “[...] seria muito mais significativo do que as 
estatísticas (em qualquer método) demonstram – seria uma urbanização 
difusa, comportamental, simbólica [...]”, e o rural também seria mais “[...] 
significativo estatisticamente (do que o que é demonstrado) em termos 
de materialidades e deficiência de infraestruturas.” (RUA, 2013, p. 384).

Nessa concepção, o urbano já não descreve apenas mais um tipo 
de assentamento discreto ou a condição de uso da terra, mas se refere ao 
vasto campo de força de transformações socioespaciais, pois a não cidade 
ou o que seria a oposição do urbano não pode mais ser vista como algo 
exterior a ele da maneira como vem sendo tratada (BRENNER, 2018). A 
não cidade vem se transformando em terreno estrategicamente essencial 
para a urbanização capitalista e passa a apresentar cada vez mais o que Rua 
(2013) denomina de urbanidade.

Se ao invés de buscar diferenciar os territórios urbanos dos territórios 
suburbanos ou rurais, se procurasse incorporar o urbano num contexto 
de uma paisagem mais ampla e hierarquicamente estruturada, por meio 
de uma abordagem escalar, evidenciaria, assim, que, na escala geral do 
território, o urbano “[...] seria superior ao que as estatísticas demonstram, 
mas na escala dos lugares seria inferior àquelas percentuais, já que podem 
existir urbanidades em áreas rurais [...]” (RUA, 2013, p. 384).

As urbanidades no território rural seriam, então, “[...] todas as 
manifestações materiais e imateriais com caráter de valores urbanos em 
áreas consideradas rurais, sem que por isso, fossem identificadas tais 
áreas como urbanas [...]” (RUA, 2013, p. 384), podendo ser constituídas 
por uma enorme gama de manifestações, das quais se incluem, em seus 
aspectos materiais:

a melhoria da infraestrutura e dos meios de comu-
nicação, novas formas de lazer, a segunda residên-
cia, as antenas parabólicas e o acesso à informação e 
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à informática, o turismo, as indústrias em áreas ru-
rais, o uso de bens de consumo coletivo, a especula-
ção imobiliária com novas características e o preço 
da terra, novas relações de trabalho, direitos traba-
lhistas, aposentadoria rural, dentre outros indicado-
res a revelar. (RUA, 2013, p. 384)

As urbanidades seriam o desenvolvimento de elementos do espaço 
(materiais e imateriais), manifestações do urbano no rural, que são ao mesmo 
tempo urbanas e rurais. A presença das urbanidades marca a “soldagem” do 
espaço, “[...] no qual não mais caberiam os qualitativos de urbano e rural 
na forma como vinham sendo utilizados.” (RUA, 2013, p. 389). Pode-se 
considerar, dentro do que foi exposto neste trabalho até aqui, que é nesse 
espaço onde ocorrem as urbanidades que se denominou como o espaço 
periurbano. Enquanto o periurbano seria a espacialização de uma transição 
de recortes territoriais, as urbanidades seriam as formas de uso que vão 
se manifestar fazendo com que o rural, cada vez mais, identifique-se com 
ideais urbanos (permanecendo rural, em termos territoriais), o que resulta 
em “[...] formas socioespaciais híbridas, que obscurecem os limites entre 
urbano e rural.” (RUA, 2013, p. 392).

Tais formas híbridas comprometem o entendimento ou tentativa 
de se enquadrar os aspectos materiais e imateriais no contexto da “ordem” 
e “desordem” e, para o ordenamento territorial municipal, exige-se uma 
maior flexibilidade nos critérios político-administrativos, mas não somente: 
identificar as urbanidades no Distrito do Sucuri, por exemplo, sugere 
um levantamento tanto dos aspectos materiais quanto imateriais, um 
reconhecimento das características atuais do espaço em urbanização fora 
dos limites da cidade e reconhecer o surgimento de novas ordens, como 
apontou Haesbaert (2006).

Para a caracterização dos aspectos materiais, realizou-se levantamento 
de campo no núcleo urbano do Distrito, com o objetivo de caracterizar os 
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tipos de uso, bem como identificar elementos estruturadores do espaço, 
equipamentos e serviços públicos, mobiliário urbano, etc. Para os elementos 
imateriais, aproveita-se o que já foi exposto sobre a lógica urbana que 
se sobrepõe ao espaço rural e complementa com o que é apresentado 
por Rua (2013):

Embora haja um uso predominante (espacial, per-
ceptível na paisagem, mas não em termos de rendi-
mentos obtidos) voltados para a agricultura e para 
a pecuária, destacam-se outros usos integrados à ló-
gica urbana de renda territorial, incluindo as for-
mas especulativas em terrenos subaproveitados, que, 
posteriormente, poderão ser transformados (e já es-
tão sendo) em loteamentos ou condomínios de luxo 
(RUA, 2013, p. 397).

Para o autor, as formas especulativas correspondem, certamente, 
a uma das mais frequentes manifestações de “urbanidades” no recorte 
espacial de sua pesquisa. Para o caso de Cuiabá, essa consideração pode 
ser aproveitada, o que demanda também um maior aprofundamento das 
questões políticas e econômicas em curso. Todo o processo de expansão 
urbana que foi apresentado levanta indícios de que o preço da terra tem 
se constituído um forte elemento de transformação do rural.

Ao mesmo tempo em que processos especulativos contribuem para 
diminuir as possibilidades de os pequenos proprietários permanecerem no 
espaço rural, dificultam o acesso à terra para os que não a possuem. O uso 
agrícola, quando não é maquiagem para esconder a lógica urbana por trás 
da aquisição de grandes extensões de terra é, até certo ponto, desestimulado, 
prevalecendo as formas especulativas sobre as demais formas de obtenção 
de renda da terra. Neste ponto, o rural no Distrito do Sucuri passa a ter 
cada vez menos aspectos característicos do rural, o que abre a possibilidade 
de se impor de vez a lógica urbana.
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E é esse o processo em curso, quando agentes ligados ao setor 
imobiliário e ao poder público tomam a decisão de transformar em 
urbana toda uma parcela do território que tem suas origens e atividades 
preteritamente ligadas ao rural. Ao implantarem-se infraestruturas como o 
Rodoanel, considerado um elemento estruturador do espaço e também vetor 
de expansão urbana, amplia-se a possibilidade de criação e desenvolvimento 
das urbanidades.

Apresentou-se como os vazios urbanos podem ser negativos para 
a dinâmica da cidade e sugeriu-se os instrumentos urbanísticos, jurídicos 
e tributários para o controle desses vazios. A constatação precoce de que 
preencher os vazios centrais soa como única forma para deter uma possível 
dispersão urbana em direção às áreas periurbanas pode ser considerada tanto 
uma possibilidade de agravamento das condições ambientais do centro 
como de adiamento da requalificação da periferia (PORTAS, 2000 apud 
BORDE, 2012). Há de se considerar, então, a possibilidade de maximização 
da infraestrutura instalada através do adensamento sustentável do tecido 
urbano consolidado, o que inclui pensar no adensamento da Área Urbana 
do Distrito do Sucuri – especificamente do núcleo urbano.

Mas para tal, o Município deve ter completo conhecimento sobre 
as infraestruturas instaladas em seu próprio território, de maneira a definir 
um planejamento a longo prazo da ocupação e expansão urbana a iniciar 
por áreas prioritárias. As urbanidades imateriais, como o preço da terra e as 
formas especulativas, devem estar entre os indicadores das novas definições 
de rural e urbano que estão sendo estabelecidas (RUA, 2013, p. 403).

Esse ponto contribui negativamente para Cuiabá, que não dispõe 
de acervo técnico integrado entre seus órgãos executivos referentes à 
quantificação e qualificação da infraestrutura urbana. Um dos critérios para 
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o adensamento em áreas centrais é a disponibilidade de infraestrutura38, 
mas a falta de dados leva à aprovação errônea de projetos que, mesmo 

“preenchendo” os vazios, impactam negativamente no tecido urbano. O 
mesmo pode vir a ocorrer com a ocupação da Área Urbana do Distrito do 
Sucuri, onde a demanda para a aprovação de empreendimentos imobiliários 
tem se apresentado muito maior do que a capacidade do Município em 
prover os necessários diagnósticos para subsidiar o planejamento ex ante 
da expansão urbana.

Entretanto, privilegiar a ocupação em vazios centrais ou periféricos 
não é a questão, mas adotar estratégias de atuação diferenciadas a fim de 
promover uma rearticulação mais ampla do tecido urbano, é o que propõe 
Borde (2012, p. 217). Para o caso de Cuiabá, as situações de vazio urbano 
apontadas, como lotes e glebas sem edificações e estacionamentos, ainda 
representam a retenção especulativa do solo urbano e o ônus à coletividade, 
que financia a implantação de novas infraestruturas em direção ao espaço 
periurbano sem o devido retorno aos cofres públicos mediante o pagamento 
de tributos territoriais.

Para dirimir antecipadamente esse tipo de conflito ao ocupar-se 
a Área Urbana do Distrito do Sucuri, o Município demandou os estudos 
técnicos para subsidiar a expansão urbana em sua direção. Dessa forma, 
deve se proceder ao reconhecimento das infraestruturas e estruturação desse 
espaço que se classificou como urbano. Ressalta-se que identificar o que é 
urbano no rural não foi o mote das ações que levaram à definição da Área 

38 A LUOS dispõe, no seu Art. 136, que a ocupação do solo é aferida pela quantida-
de, intensidade e disponibilidade da área a ser construída, tendo como os critérios 
básicos para a gradação dos parâmetros da Ocupação do Solo Urbano: “[...] a fun-
ção social da área, a compatibilidade de vizinhança, a capacidade e funcionalidade 
de tráfego, a disponibilidade de infraestrutura urbana e a Zona onde se localiza o 
empreendimento e/ou atividade [...]”. Também se estipulam padrões de ocupação 
conforme as vias e logradouros públicos, que são classificados de acordo com sua 
disponibilidade de infraestrutura urbana, nos seguintes padrões: inabitável; míni-
mo; médio; alto; e máximo (CUIABÁ, 2015a).
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Urbana pelo poder público, tanto que, meses depois da criação, a área foi 
ampliada, abrangendo uma porção do território rural sem quaisquer tipos 
de atividade urbana instalada.

Superando as questões políticas, a análise volta-se para o núcleo 
da vila, numa breve caracterização. Os estudos técnicos que o Município 
dispõe desde 2016 contribuem com a análise e merecem destaque.

Para a breve caracterização do núcleo urbano do Distrito do Sucuri, 
foi realizado levantamento de campo na vila em diversos momentos: o 
primeiro contato deu-se na ocasião da realização de oficina comunitária, 
no dia 22 de outubro de 2016, como atividade profissional deste autor 
enquanto assessor do IPDU; o segundo momento foi como participante 
da audiência pública um ano depois, no dia 31 de outubro de 2017, dessa 
vez, já como pesquisador no âmbito do mestrado em Geografia na UFMT; 
e, por último, no dia 29 de janeiro de 2019, para levantamento in loco 
de características como: uso e ocupação do solo; limite das propriedades; 
equipamentos públicos e mobiliários urbanos; pavimentação das vias; 
localização das linhas de ônibus, nome das vias pela sinalização; instituições 
religiosas, etc.

Entre as três ocasiões, houve momentos de aproximação da realidade 
do Distrito com base nos estudos em leituras dos estudos técnicos, legislações 
e documentos oficiais, cartográficos, etc. Juntamente a isso, há também um 
acompanhamento, ao longo de mais de três anos, do processo de tentativa 
de planejar a expansão urbana em direção ao Distrito.

Realizado o levantamento de campo, pôde-se elaborar o mapa 
representado na Figura 36, que aponta os principais tipos de uso do solo 
no núcleo urbano do Distrito. Ressalta-se que o Município não dispõe de 
base cartográfica oficial, indicando os limites das propriedades (no caso do 
Sucuri, não há a figura do lote dentro da estruturação urbana, visto que 
é uma ocupação irregular não resultante de loteamento) e para proceder 
às anotações em mapa, foi preciso interpretar imagem de satélite do SIG 
Cuiabá, que foi utilizada como base nos levantamentos.
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Figura 36 – Uso e ocupação do solo no núcleo do Sucuri

Nota: Construção do autor.

Enquanto algumas divisas de propriedade puderam ser averiguadas 
in loco e confrontadas com a imagem de satélite, houve casos onde a 
profundidade das parcelas não pôde ser identificada e, para tal, adotou-
se um tamanho que pudesse ser identificado visualmente no mapa em 
dimensões proporcionais às parcelas do entorno, sem corresponder, no 
entanto, às dimensões reais da propriedade.
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Alguns mapas constantes no trabalho desenvolvido por Higa, 
Gatti e Higa (2016) serviram como contraponto às questões levantadas 
e, em contrapartida, o exercício de levantamento em campo permitiu 
atualizá-los. Na ocasião da realização dos levantamentos, ou também 
vivências, percebeu-se que não há distinção clara do que seria considerado 
urbano no distrito. Algumas características da vila, das edificações e 
serviços públicos prestados, marcam sinais de urbanidades materiais e 
imateriais. Enquanto outros elementos preservam o tom bucólico que 
não se encontra na cidade de Cuiabá, como arborização mais densa, 
temperatura mais amena, as vias não pavimentadas no núcleo, pouco fluxo 
de automóveis e pessoas na rua, entre outros. Os dados especializados na 
Figura 36 informam as características de uso e atividades urbanas que se 
dão no núcleo do Distrito.

É marcante a presença de chácaras e sítios no entorno da vila, 
enquanto as edificações do núcleo são, em sua maioria, voltadas para 
residência. Em relação à infraestrutura, distinguiu-se as vias pavimentadas 
das não pavimentadas, bem como procurou-se, por meio das sinalizações 
verticais ou placas afixadas nas fachadas das edificações, identificar o 
nome das vias onde existisse a sinalização (Figura 37).
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Figura 37 – Pavimentação e nomenclatura das vias e pontos de 
parada de ônibus

Nota: Construção do autor.

Atenta-se ao fato de o nome das vias representadas nas placas não 
serem necessariamente o nome real atual, uma vez que a nomenclatura é 
dada por lei municipal e nem sempre ocorre a atualização da sinalização.

Também foram observados os pontos de parada de ônibus, em 
sua maioria identificados por meio de sinalização vertical ou abrigo. 
Dos pontos de parada de ônibus, apenas um deles apresenta abrigo aos 
usuários. Ao lado do abrigo de ônibus, localiza-se também um telefone 
público. Esse único abrigo está localizado próximo ao acesso ao núcleo, 
no entroncamento com a Rod. MT-400.

Do recorte espacial feito para o levantamento, ao medir a dimensão 
dos 8.233,59 m de vias do núcleo urbano, pelo eixo das vias e por tipo 
de pavimentação, tem-se que a maioria delas não possui pavimentação, 
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totalizando 5.318,42 m, ou 64,59% do total. Já as vias pavimentadas, 
que são basicamente aquelas por onde passam as linhas do transporte 
coletivo público e a Rodovia MT-400, correspondem a 2.915,17 m, ou 
35,41% do total, no entanto, a minoria delas apresenta calçamento nos 
passeios públicos. Trata-se, desse modo, de um indício de que a urbanidade 
não atinge a totalidade do núcleo urbano do Distrito, muito menos a 
totalidade da sua Área Urbana definida em Lei.

Quanto às linhas do transporte coletivo público, foi questionado 
à técnica administrativa do Centro de Saúde do Sucuri, moradora do 
Distrito, sobre a disponibilidade e frequência delas. Foi informado que, 
no local, existe a oferta de três linhas, sendo elas: Linha 250, a mais 
recentemente implantada, que interliga o núcleo urbano ao centro da 
cidade de Cuiabá; a Linha 411, que interliga o Terminal Antártica à 
comunidade do Porto Bandeira, passando pelo núcleo urbano – essa linha 
sofreu redução na frequência de passagem dos ônibus, principalmente 
fora dos horários de pico, devido à diminuição da demanda; e a Linha 
A22, que é uma linha alimentadora, estabelecendo conexão e integração 
das demais linhas da cidade com o núcleo urbano por meio do Terminal 
Antártica, sendo esta última utilizada pelo autor para acessar o núcleo 
do Distrito no dia da Audiência Pública (Figura 38).

Dentre os tipos de comércio e serviços, foram identificados vários 
bares e lanchonetes, distribuidora de bebidas, local para eventos, depósitos 
diversos, depósito de materiais para construção, depósito a céu aberto de 
postes de energia e pré-moldados em concreto, loja de sementes de pasto, 
mercearia, campo de futebol society para aluguel e serviços de costura.
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Figura 38 – Linha de ônibus alimentadora A22 no Terminal Antártica

Notas: (A) Ônibus estacionado no pátio do Terminal; (B) Linha 
A22 saindo do Terminal;

Construção do autor.

Dentre as entidades religiosas, foram encontradas: Igreja Católica 
São Benedito; Casa de Oração da Congregação Cristã no Brasil; Igreja 
Adventista do Sétimo Dia; Igreja Evangélica Assembleia de Deus e um 
centro umbandista.

Das atividades econômicas, destacam-se os inúmeros tanques 
de criação de peixes e chácaras que são alugadas para eventos e lazer nos 
fins de semana, mas em sua maior parte, esses tipos de usos estão fora da 
área levantada do núcleo urbano. Ressalta-se que parte da população do 
Distrito mantém vínculos empregatícios com a cidade de Cuiabá, visto 
que o pequeno número de estabelecimentos comerciais levantados não 
supriria a demanda por emprego.

Dentre os equipamentos públicos, foram identificados no 
levantamento: a) Escola Municipal Rural de Educação Básica (EMREB) 
Profª. Hilda Caetano de Oliveira Leite; b) Creche Municipal Profª. Elzira 
Cavalcante da Silva; c) Quadra Poliesportiva Hélio Machado; d) Centro 
de Saúde do Sucuri Laura Helena de Figueiredo; e) Centro Comunitário 
do Bairro [sic.] Sucuri Milton Gonélio da Cruz; f ) um playground (parque 
infantil) atrás do Centro de Saúde; g) Núcleo de Atendimento ao Cidadão 
Comunidade Sucuri (posto policial abandonado); h) um reservatório de 
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água da companhia de abastecimento Águas de Cuiabá; e i) um campo 
de futebol (Figura 39).

Identifica-se, no Sucuri, como as atividades de ócio e lazer 
impulsionam a dinâmica local, seja no núcleo da vila, seja no território 
rural do Distrito. Inúmeros proprietários valem-se dos atrativos do 
ambiente natural, como o Rio Cuiabá, e colocam as chácaras e sítios 
para venda ou aluguel por temporada, o que movimentam toda uma 
população para o Distrito (Figura 40), principalmente aos finais de semana.

Figura 39 – Equipamentos públicos no núcleo urbano do Sucuri
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Notas: (A) E.M.R.E.B. Profª. Hilda Caetano; 

(B) Creche Profª. Elzira Cavalcante; 

(C) Quadra Poliesportiva Hélio Machado; 

(D) playground; 

(E) Centro de Saúde do Sucuri; 

(F) Centro Comunitário; 

(G) Reservatório de água; 

(H) campo de futebol.

Construção do autor.

Figura 40 – Chácara para aluguel no núcleo urbano e anúncios de venda de 
propriedades rurais

Notas: (A) Acesso à Chácara Santo Antônio, que é alugada para eventos; (B) 
Placas na MT-400 com anúncios de venda de sítios e chácaras no território 
rural do Distrito.

Fonte: Acervo pessoal. Nota: Construção do autor.

A qualificação do espaço periurbano apresenta oportunidades 
completamente distintas para o futuro da cidade. Cabe ao Município 
o planejamento e gestão da forma como as urbanidades avançam 
sobre as comunidades de tradições rurais, principalmente no contexto 
dominado pelo capital com suas formas de apropriação da renda da terra 
de maneira excludente.
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Mas também os problemas e precariedades originadas pela 
urbanização acompanham o cotidiano do Distrito. A questão do 
saneamento é um fator que deve ser levada em consideração pelo Município 
para dotar o Sucuri de infraestruturas necessárias para a ocupação atual e 
futura de maneira a preservar os recursos naturais. Pôde-se constatar que 
a coleta dos resíduos sólidos existe, mas a população deve despejar seus 
resíduos em pontos de coleta específicos, tanto dentro do núcleo quanto 
em pontos ao longo da rodovia. A drenagem de águas pluviais também é 
um problema dada a falta de pavimentação em algumas vias que poderiam 
fazer o papel da drenagem superficial pelo conjunto meio-fio/sarjeta. Houve 
um caso onde o proprietário de um estabelecimento comercial instalou 
manilhas na rua para auxiliar na drenagem de água das chuvas. Portanto, 
não há rede de drenagem subterrânea.

Outras questões como a precariedade da pavimentação e calçadas, 
baixa frequência das linhas de ônibus, falta de segurança pública (o posto 
policial está abandonado), ausência de outras séries escolares, falta de 
emprego para a população jovem e privatização do acesso ao Rio Cuiabá 
são pontos levantados durante as visitas ao Distrito e que foram mais bem 
relatadas por Higa, Gatti e Higa (2016), como é apresentado a seguir.

3.2.2 Diagnósticos ambiental e socioeconômico

Apresenta-se nesta seção uma leitura dos estudos técnicos, com 
o intuito de levantar os pontos mais relevantes para a análise e para o 
planejamento da ocupação de parte da Área Urbana do Distrito do Sucuri. 
Entende-se que, para o planejamento das novas ocupações, deveria haver o 
conhecimento prévio das condicionantes e restrições ambientais diversas e 
dos aspectos socioeconômicos. No entanto, são frequentes as ocasiões em 
que a carência de informações sobre os solos, vegetação, recursos hídricos, 
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população e serviços urbanos, entre outros, ocasionam uma ocupação 
predatória do meio ambiente que leva ainda a outras precariedades.

Deve-se destacar que, nos anos 1990, foram desenvolvidos os 
Estudos Básicos para o Planejamento de Cuiabá, elaborados por uma equipe 
multidisciplinar e interinstitucional (composta por professores da UFMT, 
técnicos dos órgãos municipais, estaduais e assessoria técnica do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo), como bem lembrou Azevedo et al 
(2019). Como resultado, teve-se a elaboração da Carta Geotécnica de Cuiabá, 
que expressava a “[...] adequação ao nível de expectativa da comunidade, 
na medida em que a sua configuração expressa nitidamente compromisso 
com a solução de problemas vivenciados pela população a sua utilização 
no planejamento urbano e ambiental e de gestão.” (FEUERHARMMEL 
et al., 1995, p. 121-122).

O documento foi considerado primordial e o lastro técnico 
das propostas para o planejamento que surgiram nos anos seguintes, 
constituindo um paradigma em Cuiabá: para cada ação de planejamento 
ou implantação de um novo empreendimento são necessários estudos 
técnicos que comprovem a sua viabilidade ambiental. Essa orientação básica 
por meio de estudos técnicos teve reflexo nas leis de plano diretor e uso e 
ocupação do solo subsequentes, nas regulamentações de instrumentos como 
o Estudo de Impacto de Vizinhança e, mais recentemente, na elaboração 
do zoneamento para o Sucuri.

É notável que o solo e a vegetação possuem propriedades intrínsecas 
que determinam suas aptidões ou restrições para o uso com finalidades 
urbanas, as quais são, muitas vezes, desconsideradas durante as atividades 
de construção civil. Os solos apresentam funções diversas, tais como o 
suporte e fonte de recursos minerais e materiais para obras civis, sustento 
das atividades agrícolas, meio para descarte de resíduos e armazenamento e 
filtragem de águas pluviais. Mas é comum que essas funções sejam ignoradas, 
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o que resulta na conversão de ambientes frágeis em áreas construídas, os 
quais oferecem riscos ao meio ambiente e à população.

Para que usos inadequados não ocorram no Distrito do Sucuri, 
quando da sua efetiva ocupação, é necessário que se obedeçam tais 
condicionantes ambientais, que devem ser apresentadas por estudos técnicos. 
A Carta Geotécnica do Distrito do Sucuri: subsídios para o ordenamento urbano 
no distrito municipal de Sucuri, Cuiabá/MT, trabalho desenvolvido por 
Barros, Madruga e Salomão (2016), indica as potencialidades e restrições em 
parte da Área Urbana do Distrito do Sucuri para futura ocupação quanto à 
urbanização. Essas informações, juntamente com o diagnóstico do avanço 
urbano e o mapeamento das áreas de risco, são úteis ao planejamento 
do uso racional desses espaços, o que exige o conhecimento prévio das 
características e limitações da área que se pretende ocupar.

Assim, a Carta Geotécnica é “[...] um instrumento que representa, 
de forma integrada, todos os componentes do meio geológico relevantes 
ao ordenamento do território e à concepção e implantação de obras 
de engenharia civil.” (op. cit., p. 3). Conforme Salomão, Madruga e 
Migliorini (2012), a carta geotécnica visa apresentar subsídios para um 
melhor planejamento da cidade em função de condicionantes geotécnicas e 
hidrogeológicas, com indicação de onde devem ser implantadas determinadas 
obras, as zonas verdes e proteção de recursos hídricos subterrâneos; também 
define as zonas sujeitas a riscos naturais, como as de instabilidade de taludes, 
erosões, inundações; fornece elementos úteis à execução de estudos de 
viabilidade para eixos rodoviários ou obras subterrâneas; e instrui a apreciação 
de processos de licenciamento de edificações, como estudos geológico-
geotécnicos, projetos de escavação e contenção periférica, entre outros.

A Carta Geotécnica do Sucuri apresenta uma vantagem em relação 
aos estudos no meio urbano ou urbanizado: não apresenta as limitações 
e desafios para classificar as unidades geotécnicas de áreas já ocupadas 
por atividades urbanas, bem como podem, e devem, ter suas indicações 
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atendidas, na forma de diretrizes para as ocupações futuras antes que se 
efetive a ocupação.

Segundo Pedron et al. (2007), os levantamentos devem ser 
apresentados de forma clara e adequada para que cada área de atuação possa 
utilizá-los sem maiores dificuldades. Assim, a representação cartográfica deve 
ser dirigida aos usuários (público e privado) numa linguagem de fácil acesso.

A Carta Geotécnica do Sucuri apresenta divisões do território em três 
unidades geotécnicas (UG), direcionadas à aptidão para ocupação urbana, 
com suas respectivas potencialidades e restrições ao uso do solo. Segundo 
os autores, em cada unidade geotécnica, objetivou-se identificar o “[...] 
funcionamento e comportamento dos terrenos frente aos processos da dinâ-
mica superficial e desempenho das obras, e empreendimentos relacionados 
à ocupação urbana.” (BARROS; MADRUGA; SALOMÃO, 2016, p. 3).

Essa metodologia de divisão em UG’s representa um importante 
instrumento técnico voltado ao planejamento da ocupação urbana, com 
informações que subsidiam a concepção de projetos e implantação de 
obras de engenharia, proteção dos recursos hídricos, identificação de áreas 
apropriadas ao lazer e preservação ambiental, indicação de zonas sujeitas 
a riscos naturais, dentre outros (Ibid).

Além das três UG’s, elas foram divididas, resultando em oito 
subunidades com características específicas cartograficamente delimitadas, 
diferenciadas em relação ao funcionamento hídrico, processos do meio físico 
e comportamento geotécnico, destacando-as em relação às potencialidades 
e limitações à urbanização. Foram adotadas para essas subunidades 
denominações que permitem facilitar ao leitor sua identificação em campo. 
As UG’s estão consolidadas na Carta Geotécnica, acompanhadas por 
suas respectivas Áreas de Preservação Permanentes (APP), identificando 
as ocorrências de nascentes de cursos d’água, talvegues naturais, áreas 
brejosas, bem como as respectivas tipologias vegetacionais e demais feições 
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do terreno de interesse ambiental (BARROS; MADRUGA; SALOMÃO, 
2016, p. 5). Essas informações são apresentadas em mapas, que foram 
considerados pelo Município na proposta do zoneamento para o Sucuri, 
conforme discute-se adiante.

Em linhas gerais, quanto à aptidão ou restrição à ocupação, 
tem-se as UG’s:

a) UG1: Áreas favoráveis à ocupação sem restrições;

b) UG2: Áreas favoráveis à ocupação com restrições: e

c) UG3: Áreas não favoráveis à ocupação.

Em relação à rede hidrográfica na área dos estudos ambientais, 
identificou-se que se desenvolve uma rede do tipo dendrítica, enquanto que 
os principais cursos d’água de segunda e terceira ordens são intermitentes, 
por exemplo, o córrego Sucuri, córrego Mané Faustino, córrego Panca, 
córrego Bate Bruaca e córrego Pinheiras. Deve se observar que a maior 
parte dos contribuintes de primeira ordem desses córregos são de caráter 
efêmeros (BARROS; MADRUGA; SALOMÃO, 2016, p. 35) e, por isso, 
estudos futuros que se fizerem necessários devem levar em consideração 
os cursos nas diferentes estações do ano, para que não sejam modificados 
os cursos d’água de maneira incorreta.

Os autores apontam também para as alterações que todas essas linhas 
de drenagem já sofreram, ou ainda sofrem, devido à atividade antrópica, 
especialmente naqueles córregos onde foram implantados tanques de criação 
de peixes: Mané Faustino, Panca e afluentes do córrego Sucuri (BARROS; 
MADRUGA; SALOMÃO, 2016, p. 35-36). Também foram destacadas, 
na Carta Geotécnica (Figura 41), as Áreas de Preservação Permanente, 
sendo a maior delas marcada pela presença do rio Cuiabá, com 100 m 
de largura paralelamente ao curso d’água e as demais identificadas como 
consurgências d’água, mantidas durante parte do ano, interpretadas como 
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nascentes intermitentes de cursos d’água, os quais foram contornados por 
faixa de terreno com largura de 30 metros, atendendo à legislação ambiental 
(BARROS; MADRUGA; SALOMÃO, 2016, p. 71).

Os estudos apresentam a caracterização e mapeamento da cobertura 
do solo por tipos de vegetação (Figura 42) e “[...] envolve diferentes sistemas 
naturais e secundários, mas no domínio das Formações Savânicas, ou seja, 
do Cerrado latu sensu, além de várias categorias de uso dos solos, e ainda 
a área urbanizada da comunidade de Sucuri.” (BARROS; MADRUGA; 
SALOMÃO, 2016, p. 72). Quanto à área urbanizada, na carta da cobertura 
vegetal, “[...] foi delimitada em relação às categorias de uso dos solos de seu 
entorno, sem, contudo, envolver as questões fundiárias que certamente lhe 
confere o caráter de núcleo habitacional” (Ibid, p. 62). As Figuras 41 e 42 
representam um recorte do conteúdo desses mapas e recomenda-se que o 
leitor acesse o documento original para melhor interpretar as informações 
contidas nos mapas e legendas.

Figura 41 – Recorte do Mapa das Unidades Geotécnicas da área de estudo 
do Distrito do Sucuri

Fonte: Adaptado de Barros; Madruga; Salomão (2016).
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Figura 42 – Recorte do Mapa de Mosaico vegetacional da área em estudo 
que foi consolidado na carta da cobertura vegetal e uso do solo da área do 

Distrito Municipal do Sucuri

Fonte: Adaptado de Barros; Madruga; Salomão (2016).

Entretanto, algumas alterações provocaram degradações da 
vegetação, devido a fatores naturais, como o comportamento hídrico 
resultando, por exemplo, em solos desnudos decapeados; como a fatores 
antrópicos, como a presença de terrenos “[...] escavados em áreas de 
antigas olarias, depósitos de volumes de materiais gerados por antigas 
dragas de areia e, mais recentemente, represas e tanques para criação 
de peixes, que foram instaladas em linha de drenagem, caso do córrego 
Mane Faustino.” (BARROS; MADRUGA; SALOMÃO, 2016, p. 60).

A baixa capacidade de infiltração das águas de chuva constitui o 
único fator apresentado nos estudos que pode ser limitante à urbanização, 
visto que pode “[...] promover a ação erosiva condicionada a escoamentos 
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concentrados associados ao sistema viário, que podem ser facilmente 
controlados por obras simples de drenagem urbana” (BARROS; 
MADRUGA; SALOMÃO, 2016, p. 72).

Disto pode-se considerar uma das diretrizes para a urbanização do 
Distrito, que deve constar nas leis e normas que orientarão a ocupação 
da Área Urbana do Distrito.

Em geral, pode-se concluir da leitura da Carta Geotécnica do 
Distrito do Sucuri que o território é dominado por:

terrenos pouco permeáveis envolvendo solos rasos e 
camadas de impedimento de drenagem em subsu-
perfície. Esse fato dificulta a infiltração das águas de 
chuva que apresentam tendência para o escoamento 
superficial, concentrando-se em áreas topografica-
mente rebaixadas em porções inferiores das verten-
tes onde ocorrem fundo de vales de cursos d’água, 
em sua grande maioria de caráter efêmero e, des-
sa forma, não contempladas por Áreas de Preserva-
ção Permanente. (BARROS; MADRUGA; SALO-
MÃO, 2016, p. 71)

Quanto aos aspectos socioeconômicos, aqui apresentados, eles 
são baseados inteiramente nos estudos realizados por Higa, Gatti e Higa 
(2016), consolidados no trabalho intitulado Diagnóstico Socioeconômico de 
Parte do Distrito do Sucuri Cuiabá – MT por constituir o único material de 
cunho acadêmico com informações históricas e urbanísticas do Distrito 
do Sucuri. Em parte, o estudo foi contraposto com os levantamentos 
de campo. O Diagnóstico Socioeconômico teve, como objetivo principal, 
prover subsídios para a Prefeitura Municipal de Cuiabá na análise de 
expansão do perímetro urbano da cidade, incorporando parte da área 
urbana do Sucuri.

O referido trabalho (op. cit.) apresenta dados tanto da formação 
histórica dos primórdios da ocupação até os dias atuais, quanto caracteriza 
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condições socioeconômicas atuais nos temas diversos, como: população, 
educação, saúde, trabalho e renda, segurança, abastecimento de água e 
saneamento, transportes, religião e festividades, bem como problemas 
atuais e sugestões para subsidiar ações futuras do poder público, coletadas 
pelos autores em levantamentos de campo, entrevistas, pesquisas e oficinas 
públicas realizadas durante a sua elaboração.

Os autores apontam, entre outros fatores, que a proximidade 
da cidade de Cuiabá somada à facilidade do acesso à terra, que devido 
à condição da posse da terra, deixava o preço baixo, contribuiu com a 
expansão da comunidade do Sucuri (Ibid). Assim, o núcleo constituiu-
se sem nenhum planejamento prévio, o que justifica a forma como 
encontra-se atualmente:

As ruas, ao longo das quais as casas foram constru-
ídas, correspondem aos antigos caminhos que le-
vavam ao rio e que interligavam vizinhos de sítios. 
Aos poucos, o Núcleo foi surgindo, com poucas 
casas, ruas não alinhadas, sem calçadas, sem esqui-
nas, sem “calçamento”, sem asfalto. (HIGA; GAT-
TI; HIGA, 2016, p. 35)

Em termos de oferta de infraestrutura e serviços públicos, destaca-
se a linha de transmissão de energia elétrica implantada na década de 
1970, que permitiu que, nas décadas seguintes, as casas pudessem contar 
com energia elétrica. Na década de 1970, o serviço de abastecimento de 
água era prestado pela Companhia Estadual de Saneamento do Estado de 
Mato Grosso (SANEMAT) que utilizava a perfuração de poços artesianos 
e reservava a água em duas caixas d’água construídas pela empresa. Já em 
1984, teve início o serviço regular de transporte coletivo público, com a 
implementação de linha de ônibus, o que propiciou um novo impulso de 
expansão para a comunidade (HIGA; GATTI; HIGA, 2016, p. 35-36).
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Os autores ponderam também que a falta de pavimentação era 
um fator que dificultava o trânsito dos moradores entre a comunidade 
e a cidade. A pavimentação asfáltica a partir do centro da cidade estava 
implantada somente até a fábrica de bebidas AmBev, a quatro quilômetros 
da comunidade. As vias da comunidade tampouco contavam com 
asfaltamento/calçamento, sendo que a pavimentação asfáltica do acesso 
e das vias do núcleo foi ser implantada apenas em 2001, significando 
mais um marco para o crescimento do Sucuri (Ibid, p. 36).

Quanto à população local, urbana e rural, os dados foram obtidos 
pelos autores por meio de levantamento junto ao Centro de Saúde. O 
Centro possui dados sobre a população por segmentos do território, 
organizados em metodologia própria e, a partir dessa constatação, 
calculou-se o valor da população e de moradias das áreas urbana e rural 
do Distrito levando em conta a proporção dos segmentos que incidem 
sobre a área de estudo. Obteve-se, assim, os seguintes dados referentes 
à população e moradia: na área total do Distrito, são 1.003 moradias e 
3.595 habitantes e, na área urbana (parcial), são 449 moradias e 1.655 
habitantes. Com esses dados, observa-se que a população do Distrito 
que habita a Área Urbana corresponde a 46% do total, ou seja, menos 
da metade da população (HIGA; GATTI; HIGA, 2016, p. 41).

Cabe ressaltar que os estudos referem-se à parte da Área Urbana 
do Distrito, mas não incluem a parcela desta que foi ampliada em julho 
de 2011, próxima aos condomínios Florais, visto que o trecho que não 
foi incluído no trabalho não conta com nenhuma moradia. A única 
edificação existente corresponde à sede do Grupo Bom Futuro, que 
é uma empresa que atua no ramo do agronegócio. Portanto, pode-se 
considerar que a população urbana do Distrito do Sucuri corresponde 
a 1.655, segundo dados do Centro de Saúde até agosto de 2016.
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Já o núcleo urbano da vila e seu entorno imediato, envolvendo sua 
periferia, “[...] conta com 338 casas e 1.228 habitantes, correspondendo, 
respectivamente a 75,27% do total das moradias e 74,19% da população 
total da área do perímetro urbano.” (HIGA; GATTI; HIGA, 2016, p. 
43). Por meio de interpretação de imagem de satélite (DIGITALGLOBE, 
2018), constata-se que o número de edificações apenas no núcleo urbano 
da vila conta com aproximadamente 253 edificações, o que pode ser maior, 
se considerada a “periferia” do núcleo, como apresentado nos estudos.

Com essas informações é possível afirmar que o Distrito, cuja 
comunidade teve origem nos sítios rurais e que hoje corresponde ao núcleo 
urbano da vila, preserva uma característica mais rural que urbana, ao 
menos pelo critério demográfico. Em relação à proporção de habitantes 
pelo número de moradias, tem-se que é um valor muito baixo, por, pelo 
menos, duas razões distintas, apontadas por Higa, Gatti e Higa (2016): 
primeiramente, há a “[...] ocorrência de grande número de chácaras de 
lazer, em que só aparece como morador o casal, que via de regra trabalha 
em Cuiabá e passa só os fins de semana no local [...]”; em segundo lugar, 

“[...] parte das chácaras é utilizada como residência de pessoas mais velhas, 
cujos filhos moram em outros locais, muitos, fora do Sucuri.” (HIGA; 
GATTI; HIGA, 2016, p. 43).

Em relação à oferta de postos de emprego, o estudo apresenta 
que nem mesmo o núcleo urbano conta com atividades econômicas 
que absorvam a população local na faixa de idade economicamente 
ativa. Constatou-se que a maioria trabalha fora do núcleo, deslocando-
se diariamente para Cuiabá e Várzea Grande (HIGA; GATTI; HIGA, 
2016, p. 51). Dentre as atividades econômicas que foram encontradas no 
núcleo do Sucuri, os autores destacam alguns pontos comerciais como 

“mercearias, lanchonetes e bares, restaurante, loja de conveniência, salão 
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de beleza, lava-jato, venda de sementes, fábrica de ração”, e também a 
produção de doces e queijos em caráter artesanal (Ibid, p. 52).

Em levantamento de campo realizado por este autor no dia 28 de 
janeiro de 2019, no período da manhã, constatou-se que a maioria dos 
pontos comerciais é lanchonetes e bares, mas que permaneciam fechados 
ao longo do período do levantamento, o que denota que essa atividade 
comercial é mais voltada para a população local que permanece no núcleo 
da vila nos fins de semana, bem como eventuais turistas ou visitantes 
temporários que frequentam as chácaras de lazer e recreação nos fins de 
semana. Os pontos comerciais encontrados em funcionamento foram: 
mercearia, loja de sementes e distribuidora de bebidas, sendo esta última 
localizada na Rodovia MT-400, após o entroncamento com a via que dá 
acesso ao núcleo (ver Figura 36).

Como mencionado, os diagnósticos são resultados do Termo de 
Cooperação com o Município e tiveram o objetivo de prover subsídios 
para a Prefeitura Municipal de Cuiabá na análise de expansão do perímetro 
urbano da cidade. Dessa maneira, além das pesquisas, levantamentos 
in loco e entrevistas, os autores realizaram oficinas comunitárias com o 
intuito de colher informações e sugestões dos moradores para ações que 
visem à melhoria das condições de vida local.

A oficina comunitária ocorreu no dia 22 de outubro de 2016 no 
núcleo do Distrito, realizado no estabelecimento comercial “Cabeça de 
Boi” (Figura 43) e contou com apoio do IPDU, sob a coordenação do 
superintendente à época, o Arq. e Urb. B. L. S. N. Durante a oficina, os 
autores apresentaram os resultados parciais da pesquisa e colheram mais 
informações e sugestões, que cabe resgatar na íntegra:

Nas listagens seguintes são apontados os principais 
problemas e sugestões mencionadas e observados:
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a) Problemas:

• Terra sem documentação, tanto no núcleo ur-
bano como nas áreas rurais;

• Falta de segurança e o consequente registro de 
muitos roubos e furtos;

• Margem do rio Cuiabá, toda ocupada por chá-
caras, impedindo o acesso dos moradores e vi-
sitantes ao rio;

• A necessidade de deslocar os filhos para esco-
las de Cuiabá para conclusão do ensino básico;

• Falta de oportunidades de trabalho no 
próprio Sucuri;

• Coleta irregular do lixo;

• Abastecimento irregular de água;

• Falta de asfalto entre o núcleo urbano e o 
Porto Bandeira;

• Demora do transporte coletivo;

• Ausência de uma sede da subprefeitura no 
Núcleo do Sucuri;

b) Sugestões:

• Implantação de um programa de Regulari-
zação Fundiária;

• Implantação de um posto de polícia e melho-
ria da Segurança local;

• Inclusão de novos níveis de escolaridade 
na escola local;

• Acesso livre ao rio Cuiabá – Criação de 
um Porto livre;
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• Mais investimentos na área do Distrito para es-
timular a instalação de empresas, aumentando 
as oportunidades de trabalho;

• Coleta de lixo mais regular;

• Melhoria na oferta do serviço de água;

• Asfaltamento até o Bandeira;

• Maior frequência no transporte coletivo;

• Programa de estímulo ao turismo local;

Implantação de sede da subprefeitura no núcleo. 
(HIGA; GATTI; HIGA, 2016, p. 61-62).

No que concerne ao crescimento urbano de Cuiabá em direção ao 
Distrito do Sucuri, os autores destacam o fato de a expansão no sentido 
norte e nordeste ter sido mais modesta, se comparada com os demais 
sentidos. Aponta-se também que a área urbana de Cuiabá limítrofe ao 
Sucuri, ou seja, a Região Administrativa Oeste, trata-se de uma área de 
ocupação dinâmica com “[...] vários condomínios residenciais, muitos 
situados bem próximos à linha do limite urbano de Cuiabá [...]” (Ibid, 
p. 64). O trabalho é finalizado salientando ainda as iniciativas do poder 
público na melhoria das infraestruturas viárias, como aquelas citadas no 
início deste capítulo, que são medidas que “[...] certamente, contribuirão 
para atrair novos investimentos, dinamizando e introduzindo maior 
crescimento das áreas que lhes são adjacentes.” (Ibid, p. 65).
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Figura 43 – Oficina comunitária realizada no Distrito do Sucuri no dia 22 
de outubro de 2016

Fonte: Acervo pessoal. Nota: Construção do autor.

O que se pretende destacando esses pontos abordados pelo 
Diagnóstico Socioeconômico de Parte do Distrito do Sucuri Cuiabá – MT 
é revisar uma leitura técnica por parte dos referidos autores e contrapor 
ao que o Município elaborou posteriormente ao recebimento desses 
diagnósticos. O que se percebe é que se deu muita importância, com a 
devida razão, ao diagnóstico ambiental, principalmente à Carta Geotécnica, 
porém pouca importância foi dada ao diagnóstico socioeconômico.

Com apoio em estudo de Grostein (2001), considera-se que 
os problemas ambientais urbanos dizem respeito tanto aos processos 
de construção da cidade resultantes das diferentes opções políticas e 
econômicas que influenciam as configurações do espaço, mas também 
às condições de vida urbana e aos aspectos culturais que informam os 
modos de vida e as relações interclasses. Para a autora, construir “cidade” 
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é “[...] tarefa social complexa, que requer investimentos públicos e 
privados, projetos e programas de intervenção e justiça na distribuição 
dos benefícios urbanos.” (GROSTEIN, 2001).

Pode ser observado na proposta de zoneamento de parte da 
Área Urbana do Distrito do Sucuri, e sua respectiva minuta de lei, que 
as potencialidades, limitações e recomendações referentes às unidades 
geotécnicas foram quase que integralmente convertidas em zonas, 
enquanto que as sugestões de cunho social são pouco percebidas nesse 
tipo de planejamento, que prioriza apenas demarcação de zonas com 
seus respectivos índices urbanísticos, sem dispor de diretrizes específicas 
para a ocupação ordenada em respeito à vila existente. Questiona-se se 
esse tipo de planejamento é suficiente e eficaz para a justa distribuição 
dos benefícios urbanos.

3.2.3 Zoneamento de parte do Distrito do Sucuri

Expostas as condicionantes ambientais e socioeconômicas para 
a ocupação do Distrito do Sucuri, procede-se à análise dos documentos 
oficiais resultantes das propostas de planejamento do Executivo Municipal 
de parte da Área Urbana do Sucuri, como forma de identificar o que foi 
considerado desses estudos técnicos apresentados no zoneamento proposto.

Inicialmente, na gestão do prefeito Mauro Mendes (2013-2017), 
foi firmado o referido Termo de Cooperação para a elaboração dos estudos 
apresentados na seção anterior. Ao final de 2016, no fim da gestão, o 
IPDU, coordenado pelo então superintendente arquiteto e urbanista 
B. L. S. N., e por meio da Diretoria de Plano Diretor, Urbanismo e 
Pesquisa, realizaram-se a leitura e considerações sobre os estudos entregues 
e traduziram-se as sugestões, potencialidades e restrições num projeto 
de lei de zoneamento.
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Destaca-se que até o final da gestão, as propostas iniciais esboçadas 
(com base na análise de documentos do IPDU não publicitados) 
encaminhavam para um projeto de lei que se pautasse na existente 
LUOS de Cuiabá, mas que também apresentasse diretrizes e dispositivos 
que abrangessem as peculiaridades do Distrito do Sucuri. Dessa maneira, 
foi proposta que a Área Urbana do Distrito do Sucuri, para receber os 
diferentes tipos de uso do solo urbano, fosse dividida em duas Zonas 
de Uso, sendo elas: Zona de Expansão Urbana do Distrito do Sucuri 
(ZEXD) e Zonas Urbanas Especiais (ZUE).

A ZEXD corresponderia às áreas não parceladas, destinadas para 
fins urbanos, no interior da Área Urbana, onde a ocupação urbana deveria 
ocorrer gradativamente. Já as ZUE, seriam subdivididas em:

a) Zona Especial de Interesse Cultural, Histórico, Simbólico 
e de Valor Afetivo (ZICH), correspondente ao núcleo 
urbano do Distrito;

b) Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZIA), com os mesmos 
critérios de uso dispostos na LUOS;

c) Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), também com os 
mesmos critérios de uso dispostos na LUOS;

d) Zona de Segurança Hídrica (ZSH), no entorno dos corpos 
hídricos que se localizam a montante do ponto de captação 
de água do Ribeirão do Lipa;

e) Zona Especial de Corredores de Tráfegos (ZCTR);

f ) Zona Especial de Reserva de Corredores de Tráfegos (ZRCT); e

g) Zona Intermediária de Serviços do Rodoanel (ZIS).

Essas três últimas estariam voltadas para o entorno das 
infraestruturas viárias implantadas e futuras, como são as vias planejadas 
dentro da hierarquização viária.
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A referida Zona Especial de Interesse Cultural, Histórico, Simbólico 
e de Valor Afetivo (ZICH) corresponderia à porção do núcleo central 
do Distrito do Sucuri, cuja proteção faz-se necessária à manutenção da 
sua identidade e memória de seus habitantes e seus modos de vida. Os 
índices urbanísticos pré-estabelecidos para a ZICH foram os mesmos 
estabelecidos para a Zona de Uso Múltiplo (ZUM), conforme a LUOS.

As ZIA’s estariam localizadas na APP do Rio Cuiabá (ZIA’s I, II e 
III) e sobre as UG’s 3.2 da Carta Geotécnica (ZIA III). A ZIA III possui 
a maior das restrições em índices urbanísticos, se comparada às demais 
Zonas Urbanas Especiais previstas na LUOS e são demarcadas em locais 
onde existe a intenção do Poder Público de transformá-las em unidades de 
conservação de domínio público, como a criação de parques (CUIABÁ, 
2015a, Art. 26). Uma das ZIA’s III para transformação futura em parque 
urbano estava prevista contígua ao núcleo urbano. Nota-se que as APP’s 
ao longo do Córrego Panca até sua foz no Rio Cuiabá e de alguns de 
seus tributários foram demarcadas como Zona de Segurança Hídrica, 
que possui restrições à ocupação próxima ao estabelecido para as ZIA’s.

A Zona Intermediária de Serviços do Rodoanel (ZIS) teria os 
mesmos princípios das ZINS, já apresentadas neste trabalho. Seriam 
zonas lineares, tendo por eixo o Rodoanel, compreendidas pelos lotes 
com profundidade máxima de até 200 m, confrontantes com o Rodoanel 
em seu trecho compreendido entre a rodovia MT-400 (Antiga Estrada da 
Guia) e a sua extensão até o limite com o rio Cuiabá, ou seja, no trecho 
do Rodoanel mais próximo à vila. A Figura 44 representa a última versão 
da proposta de zoneamento e hierarquização viária, ainda na gestão do 
prefeito Mauro Mendes.
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Figura 44 – Proposta inicial de zoneamento, dezembro de 2016

Fonte: Acervo IPDU.

O projeto de lei previa ainda algumas diretrizes gerais para a 
urbanização, por exemplo, que o esgotamento sanitário das atividades 
e empreendimentos implantados na Área Urbana do Distrito deveria 
ser disponibilizado abaixo da captação de água do córrego Ribeirão do 
Lipa. Deveria ser elaborado, também, um sistema de emissário para 
coletar as contribuições até a deposição abaixo da captação de água, a 
fim de não colocar em risco a qualidade da água a jusante. Esta era a 
preocupação do Município que, por mais que existam tecnologias para 
o tratamento de água, seria uma maneira de preservar a qualidade da 
água coletada para abastecer a cidade de Cuiabá, sem necessariamente 
impedir a ocupação a montante.

O projeto de lei inicial também previa que os empreendimentos 
e ou atividades a serem implantados no território urbano do Sucuri 
deveriam destinar uma contrapartida para favorecer a regularização 
fundiária da ZICH, visto que esse foi um dos pontos ressaltados no 
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diagnóstico socioeconômico. Mas a regulamentação desse dispositivo 
necessitaria ser feita por meio de decreto ou lei específica. O projeto 
inicial indicava, ademais, as áreas prioritárias para doação ao Município, 
com vistas a implantar os equipamentos públicos comunitários.

Com a mudança de governo em 2017, a gestão passou a ser do 
atual prefeito Emanuel Pinheiro (2017-atual) e o IPDU passou por 
reestruturação da equipe sem, no entanto, haver uma transição das ideias 
e dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Isso representou uma 
perda significativa para os estudos para a expansão urbana no Distrito do 
Sucuri. Após assumir a superintendência do IPDU, o arquiteto e urbanista 
M. A. P. não respondeu às solicitações de entrevista durante a pesquisa.

Dessa forma, a análise que se segue foi baseada no que foi apresentado 
na audiência pública no Distrito para a aprovação pela população do 
projeto de zoneamento, bem como nos documentos disponibilizados e 
publicitados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico 
(CMDE), um dos órgãos que compõe o Sistema de Planejamento do 
Município em conjunto com o IPDU e SMADES.

O Município apresentou a proposta em audiência pública para o 
zoneamento de parte da Área Urbana do Distrito, apenas aquela abrangida 
pelos referidos estudos que foram financiados. A audiência foi realizada 
em 31 de outubro de 2017 na sede do Centro Comunitário do próprio 
Distrito (Figura 45). Na ocasião, apresentou-se o projeto de zoneamento 
(Figura 46), a população local presente aprovou a proposta, que também 
estava afixada nas paredes do Centro Comunitário para facilitar o acesso 
à informação e só então o projeto foi encaminhado ao CMDE, onde 
sofreu pequena alteração.
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Figura 45 – Audiência pública para apresentação e aprovação do zoneamento 
de parte da Área Urbana do Distrito do Sucuri

Fonte: Acervo pessoal.  
Nota: Construção do autor.

Figura 46 – Planta de zoneamento de parte da Área Urbana do Distrito do 
Sucuri, apresentada em audiência pública

Fonte: Acervo pessoal.  
Nota: Construção do autor.

Cabe destacar aqui algumas passagens dos depoimentos e falas 
proferidas durante a audiência pública. Além da participação deste autor 
como participante da audiência, na qual puderam ser realizadas notas 
sobre o processo, foi solicitada ao IPDU a gravação da Terceira Audiência 
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Pública Sucuri (TERCEIRA..., 2017) em áudio e vídeo para que pudesse 
ser feita a transcrição do áudio correspondente às falas dos participantes.

Salientam-se os depoimentos do superintendente do IPDU, 
Márcio Alves Puga; do jornalista e radialista Walter Maria de Arruda, 
presidente da Federação Matogrossense de Associações de Moradores de 
Bairros (FEMAB), representante da FEMAB no CMDE e ex-vereador 
de Cuiabá e do engº Juares Silveira Samaniego, Secretário Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, presidente do CMDE, ex-
presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso (CREA/MT). Essas pessoas foram elencadas para exposição e 
registro neste trabalho por serem representantes do poder público e 
também por serem consideradas pessoas informadas a respeito do processo 
em questão. Essas pessoas, especificamente, tiveram seus nomes revelados 
nesta pesquisa, visto que os nomes foram obtidos em documento oficial 
publicitado pelo Município referente a uma audiência pública.

Nota-se, no depoimento de M. A. P. o destaque que se dá ao 
início do processo, remetido a 2011, ano em que foi criado o Distrito e 
sua área urbana. Em sua fala, o superintendente afirma que o Projeto de 
Lei baseia-se na LUOS e que a aprovação do zoneamento visa assegurar 
juridicamente investimentos no Distrito:

Hoje a gente está em mais uma fase de um traba-
lho que começou em 2011, através da criação do 
distrito do Sucuri e da sua área urbana. Naque-
le momento foi criada essa área com uma delimita-
ção urbana, para que futura ampliação das ocupa-
ções urbanas da cidade de Cuiabá [pudessem ser 
permitidas legalmente]. [...] a gente elaborou um 
projeto baseado na legislação urbana que a gen-
te já possui, trazendo, formando essa malha de zo-
neamento, dizendo, de uma maneira ordenada, o 
quê que pode e aonde e quanto que pode se cons-
truir nessa região do Sucuri. Esse objetivo, princi-
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palmente, a gente prima por garantir a preservação 
da questão ambiental, é uma das regiões que tem 
maior fragilidade ambiental, assim como também 
garantir uma segurança jurídica para investimen-
tos seguros e até para a própria prefeitura fazer 
cumprir o seu dever de polícia e de fiscalização 
nesse ordenamento urbano da cidade. (TERCEI-
RA..., 2017, grifos nossos)

Já W. M. A. ressalta a importância da participação da sociedade 
na tomada de decisões, além da relevância do próprio zoneamento, que 
denominou peça urbanística:

Na realidade, a peça urbanística é muito importan-
te, principalmente, porque vai demarcar aí na rea-
lidade área urbana, rural. Existem ainda aí direitos 
urbanísticos contidos, como também a regulariza-
ção fundiária, que vai facilitar. Na realidade, a par-
ticipação da sociedade, ela é mais do que importan-
te, porque acaba colocando em evidência todos os 
direitos que elas têm, inclusive de opinar de que 
maneira que elas querem que seja feito. Então eu 
ressalto como de suma importância essa audiência, 
porque a sociedade detém o controle social, e esse 
controle, na realidade, ele tem que ser exercido 
em todos os sentidos, quer seja no debate da peça 
urbanística, no zoneamento, uso e ocupação do 
solo, é bom que a gente estenda quanto mais a área 
urbana pra que possa trazer maior progresso pra nos-
sa sociedade. (TERCEIRA..., 2017, grifos nossos)

Percebe-se que o presidente da FEMAB enfatizou a importância 
do processo participativo nas definições dessa peça urbanística, sem 
comentar sobre o processo de criação da Área Urbana, que foi uma decisão 
institucional. Já o Secretário J. S. S., em depoimento, deu destaque às 
questões ambientais, que acredita que o zoneamento consiga preservar, 
caso seja realizado antecipadamente à ocupação:
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O que se está estudando é o zoneamento: projetado 
o que são áreas hídricas, de segurança hídrica, o que 
que é área de APP, e quais as áreas vão ser ocupa-
das, onde vai ser de áreas de zonas interesse social 
e áreas de empreendimento de alto e de médio pa-
drão. Então é importante porque você delimita o 
que que vai acontecer nessa região antes dos inves-
timentos chegarem [...] e esse estudo vem sendo 
feito para que quando você coloca a aprovação 
dos projetos, você já tem um zoneamento defini-
do. (TERCEIRA..., 2017, grifos nossos)

Como secretário da SMADES, no depoimento, o engenheiro 
priorizou as questões referentes à aprovação de projetos. Já na sua 
fala de apresentação, o secretário discutiu a questão da regularização 
fundiária, que foi levantada por parte dos moradores do Sucuri, que 
participaram da audiência:

[...] E na questão que se discute mais no Sucuri, 
é a questão da regularização fundiária. Não cabe 
à essa audiência discutir a regularização fundiá-
ria. A discussão da regularização fundiária nós te-
mos que fazer outra audiência, chamar a Secretaria 
Municipal de Habitação e Regularização Fundiá-
ria, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, aí 
nós vamos delimitar que área que é essa do Sucuri 
[...]. Então, primeiro tem que se descobrir a titu-
laridade dessa área que se encontra essa ocupa-
ção. [...] O que já está ocupado já está ocupa-
do. Tem que ser regularizado. Mas não cabe, eu 
vejo que não cabe essa discussão, é... e essa discus-
são, esse fórum aqui, é uma audiência pública para 
discutir e vai levar para o CMDE. (TERCEIRA..., 
2017, grifos nossos)

Nota-se, no mapa de zoneamento proposto, que não havia 
nenhuma demarcação de zona na área correspondente ao núcleo urbano 
do Distrito (Figura 46), o que denuncia a falta de preocupação do 
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Executivo Municipal com a situação ali existente, como é o caso da 
questão fundiária. Isso denota, também, que não foram considerados 
os apontamentos do diagnóstico socioeconômico da mesma maneira 
que se tentou atender ao que foi sugerido pela Carta Geotécnica, com 
a demarcação de ZIA’s e ZSH’s. A audiência continuou com o debate 
com a população presente e foi encerrada com a fala do Diretor de Plano 
Diretor, Urbanismo e Pesquisa do IPDU.

Ao analisar a proposta de Zoneamento em sua última versão 
(Figura 47), a que foi encaminhada para o CMDE e aprovada para envio 
à Câmara de Vereadores, percebe-se que consta, na planta, a demarcação 
de uma Zona Especial de Regularização (ZERE). Porém, ao averiguar o 
texto do projeto de minuta de lei, a referida ZERE não se encontra na 
descrição das zonas. É um erro, visto que a planta de zoneamento é um 
documento de apoio à interpretação da lei, mas a falta de definição nos 
seus dispositivos (artigos ou incisos) pode levar ao entendimento de que 
a ZERE não foi oficialmente ou apropriadamente criada.

É comum, em Cuiabá, ocorrerem casos em que zonas são criadas 
ou excluídas seja no corpo da lei, seja nos mapas, principalmente em 
atendimento às demandas solicitadas ao Poder Legislativo Municipal. A 
exemplo disso, a ZIA criada em 2015 no âmbito da revisão da LUOS, 
denominada ZIA Lagoa Trevisan, teve os artigos da lei que tratavam da sua 
criação suprimidos pela Câmara de Vereadores, porém o caminhamento 
da zona foi mantido no anexo da LUOS.
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Figura 47 – Planta de zoneamento de parte da Área Urbana do 
Distrito do Sucuri

Fonte: Acervo IPDU.

Outro exemplo que pode ser dado é a ZIA 1 Cabeceira do Córrego 
da Prainha, cuja alteração foi proposta no mesmo projeto de minuta de 
lei que trata do zoneamento do Sucuri, no Art. 283 do projeto. O mesmo 
pode se repetir com a ZERE, por estar prevista na planta de zoneamento, 
que compõe a lei na forma de anexo, mas não tem sua demarcação ou 
caminhamento previsto nos artigos. É um reflexo das ações dos agentes 
produtores do espaço, que buscam alterar nas legislações os dispositivos 
em seus próprios interesses. Sugere-se que a revisão de zonas já existentes 
em Cuiabá deveria ser feita por lei específica e numa ocasião própria.

Quanto ao zoneamento em si que foi proposto (Figura 47), além 
da ZERE que foi incluída, as demais zonas continuam as mesmas da 
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proposta apresentada na audiência pública. Pode-se pontuar algumas 
questões relevantes, como: a) duas Zonas de Segurança Hídrica lineares 
sobre as UG’s 3.1 da Carta Geotécnica, abrangendo as nascentes e APP’s 
ao longo do Rio Cuiabá e Córrego Panca; b) duas Zonas de Interesse 
Ambiental I sobre as UG’s 3.2 da Carta Geotécnica, sendo que a proposta 
anterior demarcava como ZIA III, destinadas a parques e c) quatro Zonas 
Especiais de Interesse Social I, uniformemente distribuídas no território, 
sendo duas contíguas ao perímetro urbano da cidade, uma próxima ao 
Rodoanel e outra contígua ao núcleo urbano, sendo esta última sobre 
UG 2.3 e UG 2.4, onde a Carta Geotécnica indicou que são áreas com 
fortes tendências à erosão e alagamento.

Além das quatro categorias de Zona, a planta também apresenta 
o prolongamento das vias projetadas da cidade, com vias Principais 
Planejadas distribuídas na forma de grade sobre o território; uma via 
Estrutural Planejada contornando a ZSH, similarmente às Vias Verdes 
da Hierarquização Viária da cidade (Lei Complementar nº232/2011) e 
também denomina o Rodoanel e a MT-400 de Via Estrutural, ou seja, 
atribui aos futuros lotes que defrontam com essas rodovias os mesmos 
índices urbanísticos das Vias Estruturais, que correspondem às Zonas 
de Corredor de Tráfego. Cabe destacar que a existência do Rodoanel, 
classificado como Via Estrutural, próximo às outras duas Vias Estruturais 
Planejadas (projetadas com 50 m de largura) no entorno da ZSH, constitui 
um superdimensionamento do número de vias, o que pode ocasionar, na 
implantação delas, expressivos danos ao meio ambiente, indo ao contrário 
do que se pretendeu ao demarcar as ZSH’s e ZIA’s.

Percebe-se que nem o zoneamento, nem a hierarquização viária 
propõem-se a possibilitar o acesso ao Rio Cuiabá, que foi uma das sugestões 
levantadas na oficina comunitária. Por mais que esteja prevista uma ZSH 
na APP do Rio Cuiabá e uma via Principal Planejada no entorno, não é 
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possível garantir que essa via seja executada, muito menos prever prazos 
para que isso aconteça, levando em consideração que tanto a Zona quanto 
a via incidem sobre propriedades privadas.

Outro ponto que merece crítica é o fato de a minuta de lei não 
prever nenhuma diretriz específica para o Distrito do Sucuri, o que 
demonstra que, na visão do poder público, essas áreas distritais passam a 
compor, por meio de aglutinação, as mesmas áreas urbanas da cidade que 
são tratadas na LUOS. Mais uma vez, isso é um equívoco, considerando 
a quantidade de diretrizes que poderiam ser aplicadas, a exemplo do que 
foi apresentado nos estudos técnicos que o Município dispõe desde 2016 
e do que foi apontado ao longo deste trabalho, dos quais cabe ressaltar:

a) prever locais prioritários para implantação dos equipamentos 
públicos e comunitários e, assim, reservar áreas para tal;

b) prever locais prioritários para implantação de projetos de 
Habitação de Interesse Social (HIS), não apenas pela demarcação 
de ZEIS, mas também porcentagem de unidades para cada 
empreendimento novo;

c) sujeição da área destinada à ampliação à Outorga Onerosa 
de Alteração de Uso (OOAU) dentro e fora do perímetro, com 
diferentes critérios para arrecadação, respeitado o disposto no 
Estatuto da Cidade;

d) definição de índices urbanísticos diferenciados em área de 
expansão em contraponto às áreas consolidadas, especialmente 
o Coeficiente Básico, o que, no caso, foi completamente 
ignorado, ao aplicar-se, no Sucuri, os mesmos parâmetros de 
zonas urbanas já existentes;
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e) obrigatoriedade de novas ocupações serem contíguas ao 
espaço já urbanizado;

f ) limitação da contiguidade, da dimensão e quantidade de 
unidades autônomas nos condomínios urbanísticos (fechados);

g) obrigatoriedade de preencher vazios urbanos antes de ocupar 
áreas urbanas distritais, entre outras diretrizes.

Conclui-se, portanto, que a proposta de zoneamento para parte 
da Área Urbana do Distrito do Sucuri, da maneira que foi apresentada 
e, posteriormente, aprovada na forma de lei (Lei Complementar nº 468 
de 17 de julho de 2019), está muitíssimo aquém das possibilidades e 
potenciais que os estudos ambientais e socioeconômicos apresentaram. 
Outras potencialidades poderiam ser listadas e que estão ausentes no 
projeto de lei. Tem-se, então, uma situação em que o Município precisa 
compensar o atraso no atendimento das demandas de determinados 
agentes privados, que, desde 2011, ou até mesmo antes disso, solicitam 
a expansão das áreas urbanizáveis.

O que se critica não é a opção do Município em atender a essas 
demandas, o que constitui uma prorrogativa própria do ente municipal 
em ordenar seu próprio território, mas a solução por respostas rápidas, 
num corpo de lei frágil, e frágil também de estrutura institucional (na 
qual, as leis incluem-se), que não consegue atender nem mesmo o que 
preceituaram os estudos técnicos ou legislações existentes, como o Estatuto 
da Cidade e o Plano Diretor.

Apenas na questão dos vazios urbanos, denota-se que o Município 
possui os instrumentais suficientes para realizar o diagnóstico dos espaços 
periurbanos, visto que esta pesquisa contou principalmente com dados 
oficiais, mas o poder público prefere não fazer uso desses dados para o 
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planejamento. Desenvolver uma política de adensamento e estruturação de 
áreas urbanas já dotadas de infraestrutura, em conjunto com a preservação 
ou ocupação controlada dos espaços periurbanos, parece uma alternativa 
muito mais adequada para o caso de Cuiabá do que promover a expansão 
das áreas urbanizáveis mediante planejamento fraco, para não dizer que 
há uma falta de planejamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No capítulo 1 (um), apresentaram-se os conceitos que abrangem 
o espaço de transição rural-urbano e elegeu-se, para os estudos, o 
conceito de espaço periurbano, dando importância para as ações em 
curso dos agentes produtores do espaço que incidem sobre essa parcela 
do território em Cuiabá. Adotou-se o conceito de espaço periurbano 
como partes integrantes da zona urbana ou urbanizada, a exemplo das 
ZEX’s, inseridas para dentro do perímetro urbano, mas também um 
pouco além, avançando sobre o território rural. Em síntese, a análise 
abordou o espaço compreendido pelas ZEX’s, AEU’s e áreas urbanas dos 
distritos (especialmente do Sucuri e de Nova Esperança, pela proximidade 
ao perímetro urbano). A esse conjunto, denominou-se, neste trabalho, 
como espaço periurbano de Cuiabá.

Avaliou-se como a expansão urbana é tratada nas legislações 
federais e o reflexo delas no Município, em suas leis de uso do solo e 
plano diretor. Deve ser verificada ainda a extensão e finalidade do plano 
diretor como instrumento de desenvolvimento urbano que garanta a 
realização das funções sociais da cidade, visto que não é possível separar 
o urbano e o rural. Entende-se que o plano diretor não deve restringir-
se apenas à zona urbana, pois sendo um instrumento da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana, deve necessariamente incluir a 
zona rural ou, como propõe-se na conclusão deste trabalho, incluir no 
planejamento a zona periurbana.

Foram apresentadas algumas características do espaço periurbano 
de Cuiabá, bem como as ações dos agentes promotores imobiliários sobre 
ele, seja na ocupação das ZEX’s, o que solicita cada vez mais a ampliação 
do perímetro urbano, seja por meio dos sítios de recreio (atividade 
urbana permitida, mesmo que sob críticas, em zona rural) e por meio 
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das inovações espaciais como são as diferentes tipologias urbanísticas e 
atrativos para os consumidores desse espaço.

No capítulo 2 (dois), esboçou-se o entendimento do ordenamento 
território enquanto um conjunto de ações de planejamento, objetivando 
a “cidade ideal”, a ocupação harmônica e integrada de áreas urbanas para 
promover o desenvolvimento da cidade de maneira mais ambiental e 
socialmente justa. Destacaram-se alguns instrumentos importantes para 
o ordenamento do território na escala local – a do Município –, como o 
macrozoneamento, a distritalização e o perímetro urbano ou delimitação 
de áreas urbanas que se tratam de uma subdivisão do território para fins 
de administração, mas também são um aparato legal para o controle da 
ocupação para fins urbanos nas diversas porções do território do município.

No caso de Cuiabá, o macrozoneamento resume-se à definição do 
que é urbano – a cidade – por meio da delimitação do perímetro urbano. 
A distritalização e definição das áreas urbanas dos distritos, por sua vez, 
na maneira como ocorreu em Cuiabá, sem a devida regulamentação dos 
instrumentos urbanísticos relativos ao disciplinamento do parcelamento, 
uso e ocupação do solo para sua efetiva ocupação, criaram condicionantes 
para a ocupação ou fortaleceram tendências para tal no espaço de 
transição urbano-rural.

O perímetro urbano, que foi ampliado em outras datas para englobar 
áreas consolidadas ou para liberar áreas para novos empreendimentos 
imobiliários, apresenta essa dupla contradição que revela, mais uma vez, 
os limites dos instrumentos utilizados para o Planejamento Urbano. Sua 
delimitação por si só não é capaz de controlar ou frear o crescimento 
urbano e nem toda área de expansão destinada à gradual ocupação do 
território são atraentes para os empreendedores privados (que possuem 
suas próprias zonas prioritárias para investimento), com base na questão 
do descontrole do valor do solo urbano.
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No capítulo 3 (três), destacou-se a atuação do Estado no processo 
de urbanização e estruturação do espaço urbano, o qual não é o único 
agente atuante, como também se inserem os proprietários dos meios 
de produção, os proprietários fundiários e os promotores imobiliários. 
Enquanto o Estado, em desatenção às próprias legislações, implanta os 
variados parcelamentos e loteamentos fora da zona urbana, os promotores 
imobiliários pressionam o poder público para que seja garantida a 
segurança jurídica para viabilizar seus investimentos e, ao mesmo tempo, 
constituem banco de terras próprio (especialmente no espaço periurbano), 
antecipando-se às aprovações legais ao mesmo tempo em que permanecem 
inúmeros lotes sem ocupação em áreas consolidadas.

Com a caracterização da Área Urbana do Distrito do Sucuri, mesmo 
esta não se tratando em termos legais de ampliação do perímetro urbano 
de Cuiabá (e que essa ampliação só possa ocorrer no âmbito das revisões 
dos planos diretores municipais), entende-se que devam ser obedecidos 
os parâmetros apresentados pelos estudos técnicos (socioeconômicos e 
ambientais), bem como o preconizado pelo Estatuto da Cidade. Nesse caso 
específico, instituir áreas urbanas nos distritos torna-se uma ferramenta 
importante, pois possibilita o melhor ordenamento do território. Para 
tal, necessita-se, primeiramente, o embasamento por estudos técnicos 
das condicionantes ambientais e socioeconômicas, mas também se faz 
necessária a análise dos espaços já urbanizados dotados de infraestrutura: 
há o desafio de bem planejar uma expansão urbana enquanto o modelo 
adotado é o de cidade difusa de urbanização dispersa.

Cuiabá passa por um momento de iminência da discussão da 
ampliação do perímetro urbano uma vez mais na história, o que, em 
outras épocas, impactou diretamente na produção do espaço urbano. 
Essa iminência traz consigo a urgência de discussões, com embasamento 
teórico-conceitual, o que reforça a relevância deste trabalho para o 
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Urbanismo e o Planejamento Urbano, a Geografia Urbana e demais 
áreas do conhecimento que refletem sobre o ordenamento territorial.

A forma política como vem sendo tratada a expansão urbana, 
que simultaneamente ignora os espaços urbanizados e cria novos espaços 
urbanizáveis, contribui de forma negativa para o planejamento. O 
modelo proposto e lido em Cuiabá é de uma cidade complexa, mista de 
processos que ocorrem simultaneamente sobre o mesmo espaço, onde 
as relações centro-periferia e urbano-rural são dobradas pela lógica do 
capital imobiliário que avança sobre o território rural sem fazer qualquer 
distinção. O espaço periurbano surge como a transição espacial, mas 
também se destaca como o centro do debate e, assim, deve ser considerado 
no planejamento e ordenamento da cidade. As urbanidades no rural 
anunciam a chegada de oportunidades, mas também de problemas, se 
o a urbanização excludente continuar sendo o modelo adotado.

Ao tratar de espaço periurbano, perímetro urbano e vazios urbanos 
no contexto do planejamento e ordenamento territorial, revelam-se as 
situações que justificam a pertinência deste trabalho que buscou suprir, 
em alguma medida, as lacunas apontadas, contribuindo à análise da 
realidade de Cuiabá, na orientação das políticas públicas de planejamento 
urbano e regional e de ordenamento do território.

Com este trabalho, pretende-se trazer uma contribuição para a 
ciência e, além disso, aos agentes sociais a respeito do planejamento e 
ordenamento territorial. Dessa maneira, ao tratar-se de políticas públicas, 
torna-se imprescindível verificar os conflitos que surgem em decorrência 
da diversidade e desigualdade política e social entre os diferentes agentes 
produtores do espaço, especificamente os agentes diretamente ligados às 
ações pretéritas e em curso que incidem neste território de Cuiabá. Neste 
sentido, requer-se das políticas urbanas municipais que sejam cada vez 
mais efetivas na regulação da ordenação do território.
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