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RESUMO – O artigo promove uma reflexão socioambiental acerca da capital do estado de Mato 

Grosso, Cuiabá, analise esta realizada a partir de seus córregos, dando centralidade ao planejamento 

de ações perdidas de urbanização e das possibilidades de (re) ordenamento da paisagem urbana 

através dos cursos d’água e educação ambiental frente ao processo de urbanização ocorrido. A 

pesquisa apresentada aborda sobre os limites que o ambiente natural impõe, alinhados as necessidades 

sociais, com vistas a valorização e uso da rede hídrica como agentes ordenadores do planejamento 

urbano e ambiental efetivamente sustentável. Argumenta-se que para se desenvolver um trabalho 

adequado de zoneamento municipal, se faz necessária a incorporação de premissas que levem em 

consideração a importância ambiental da região, as fragilidades e limitações dos ecossistemas, para 

que se possam estabelecer as restrições e alternativas de uso do território, avaliando inclusive, em 

alguns casos, a indicação de relocação das atividades incompatíveis. Ao final desta escrita deseja-se 

que tais reflexões sejam capazes de promover lições, auxiliar no melhor planejamento e 

consequentemente uso do solo nas áreas urbanas. 

 

  
ABSTRACT – The article promotes a socio-environmental reflection about the capital of the state 

of Mato Grosso, Cuiabá, analyzes it from its streams, giving centrality to the planning of lost actions 

of urbanization and the possibilities of (re) ordering of the urban landscape through water courses and 

environmental education in the face of the process of urbanization that has occurred. The research 

presented approaches the limits that the natural environment imposes, aligned with social needs, with 

a view to the valorization and use of the river system as organizing agents of urban and environmental 

planning effectively sustainable. It is argued that in order to develop an adequate work of municipal 

zoning, it is necessary to incorporate premises that take into account the environmental importance 

of the region, the fragilities and limitations of the ecosystems, so that restrictions and alternatives for 

the use of the territory can be established, even evaluating, in some cases, the indication of relocation 

of incompatible activities. At the end of this writing, desired that such reflections will be able to 

promote lessons, assist in better planning, and consequently land use in urban areas. 
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INTRODUÇÃO 

Nesse percurso por novos caminhos para percorrer a estrada da urbanização com vistas a 

melhorias na situação atual, o que se vem buscando é cada vez mais compreender e respeitar o 

ambiente, visto que, ao promover as alterações do ambiente natural para urbanizá-lo, devem ser 

vistas, compreendidas e respeitadas às limitações impostas pela natureza. Pois assim dessa forma, é 

possível um crescimento urbano harmônico com a natureza, pautado pelo desenvolvimento 

sustentável. (ONU – HABITAT, 2013). 

Atualmente a política urbana não pode se abster da questão ambiental, uma vez que nas 

cidades são percebidos diversos problemas relativos ao meio ambiente, tais como: poluição do ar e 

das águas, poluição sonora e visual, resíduos sólidos, cheias, diminuição de áreas verdes, entre outros. 

(MIGUEZ et al., 2015).  A possibilidade de incorporar os conceitos de sustentabilidade ambiental e 

desenvolvimento sustentável ao processo de repensar o planejamento do crescimento da cidade abre 

um diversificado conjunto de oportunidades passíveis de serem exploradas visando mitigar a atual 

situação dos centros urbanos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

Assim, o planejamento municipal deve ser embasado no reconhecimento da inter-relação entre 

as características físicas, sociais, ambientais, históricas, econômicas, políticas e legais que ocorrem 

no ambiente urbano. Para Miguez e Magalhães (2017) deve ser destacada a importância da busca 

entre o equilíbrio das limitações impostas pelo ambiente natural e pelas necessidades demandadas 

pela sociedade, necessidades estas materializadas no desenho urbano das cidades. 

Para encontrar este ponto de equilíbrio, o processo de planejamento urbano deve partir de uma 

avaliação que enfoque as características do ambiente natural e do ambiente construído, reconhecendo 

suas particularidades e principalmente interpretando as interações existentes entre estes. Além disso, 

é importante salientar que através do planejamento e controle dos usos e atividades no solo do 

município, podem ser evitados danos significativos à qualidade de vida da população residente. 

Assim, o planejamento urbano torna-se uma ferramenta essencial para a garantia de um meio 

ambiente urbano ecologicamente equilibrado. 

São diversas as tipologias de ações que podem ser desenvolvidas no escopo do planejamento 

urbano, uma destas ferramentas é o chamado Zoneamento Urbano. Em uma livre interpretação o 

zoneamento consiste em dividir o território municipal em frações nas quais são autorizadas 

determinados usos, e outras frações onde é impedido o uso em função de restrições. Conforme Milaré 

et al. (2006) quando se constitui o chamado zoneamento ambiental, o controle dos usos e da ocupação 

do território possui embasamento no reconhecimento das fragilidades ambientais, na preservação da 

qualidade dos recursos ambientais e na busca do bem-estar da população para atingir o 

desenvolvimento socioambiental das cidades. 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  3 

Neste sentido, defende-se que para se desenvolver um trabalho adequado de zoneamento 

municipal, se faz necessária a incorporação de premissas que levem em consideração a importância 

ambiental da região, as fragilidades e limitações dos ecossistemas, para que se possam estabelecer as 

restrições e alternativas de exploração de uso do território, sendo necessária e possível, em alguns 

casos, a indicação de re-locação das atividades incompatíveis. O zoneamento deve respeitar o 

disposto na legislação ambiental, uma vez que vincula todas as atividades a serem exercidas na região 

de sua incidência a esta legislação, o que implica na impossibilidade da execução de atividades 

contrárias ao legalmente previsto.  

No estudo realizado por Silva (2017), é proposta a execução do chamado Zoneamento 

Urbano-Ambiental, onde se agregam ao Zoneamento urbano usual as proposições inerentes ao 

Zoneamento Ambiental, a fim de garantir que esta nova proposta de zoneamento ganhe características 

mais fortes de adequação e proteção ao meio ambiente. Podem ser destacadas algumas aplicações 

para o Zoneamento Urbano-Ambiental, tais como: 

• Identificação das aptidões para diferentes atividades nas áreas caracterizadas; 

• Planejamento do uso e ocupação múltiplos nos espaços urbanos; 

• Promover adequações socioeconômicas e ambientais na área de estudo; 

• Identificação e seleção de áreas para conservação ambiental com base na elevada 

vulnerabilidade urbana destas áreas. 

Também com o uso do Zoneamento Urbano Ambiental associado ao Plano Diretor, o 

município consegue detectar mais facilmente as áreas a serem preservadas diante da necessidade de 

expansão urbana, as áreas a serem recuperadas, as unidades de conservação e outras áreas de interesse 

ambiental – tais como a área de preservação permanente marginal aos córregos urbanos. Tal medida 

tem potencial para evitar (pelo menos) os gastos econômicos advindos da recuperação de áreas 

degradadas pela expansão urbana inadequada em áreas ambientalmente vulneráveis. 

O zoneamento municipal quando ambientalmente embasado pode ser considerado como um 

valioso instrumento na prevenção de danos decorrentes de desastres socionaturais, tais como 

inundações, deslizamentos de encostas e outros decorrentes do uso do solo urbano, conforme descrito 

em Tucci e Machado (2008). Sendo esta uma forte razão para que, do ponto de vista técnico, não 

haja dúvidas quanto à necessidade das políticas de planejamento urbano serem contempladas pelas 

análises ambientais, em vista dos perceptíveis benefícios advindos. 

Desta maneira, reflete-se acerca de uma cidade que pode tornar-se mais sustentável no seu 

processo de urbanização, a partir de políticas de planejamento hídrico que respeitam os limites do 

ambiente natural frente aos impactos das necessidades sociais.  
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ÁREA DE ESTUDO 

A cidade de Cuiabá que recentemente completou seus 300 anos de fundação está localizada 

no Centro Geodésico da América do Sul. Esta foi uma cidade escolhida para ser a capital do estado 

e, apesar de bastante interiorana sob o ponto de vista geográfico, possuiu importância estratégica para 

manutenção do poder federal sobre a região (Silva e Torres, 2019). 

A partir da segunda metade do século XX com a construção da cidade de Brasília, e das 

rodovias ligando a nova capital do país a cidades da região norte, estas que passam por Cuiabá, a 

cidade passa a assumir uma especial importância decida de medianeira, no contexto da urbanização 

do oeste e norte do Brasil. Conforme dados registrados sobre crescimento populacional da capital do 

estado, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE: 2007, 2010, 2015 e 2020), ocorreu 

na década de 60 crescimento significativo.  

A cidade tinha cerca de 58.000 habitantes, e durante a década de 70 elevou seu crescimento 

de 83.000 para 127.000 pessoas em apenas 5 anos. Estas evidências denotam várias transformações 

ocorridas, rumo ao desenvolvimento, e de sua consolidação como cidade que geradora de apoio ao 

desenvolvimento da nova fronteira econômica do país. Esses intensos movimentos migratórios 

fizeram o crescimento urbano em Cuiabá explodir incontrolavelmente entre os anos de 1970 e 2000, 

uma vez que a cidade idade era a porta para o “Mundo Novo” a ser explorado, aumentando de maneira 

alarmante a demanda por moradia, infraestrutura e serviços públicos, ocasionando uma urbanização 

em periferia desordenada e prejudicial a população e ao ambiente natural.  

Tabela 1: Evolução da população Cuiabana 

Ano População Cuiabá 

1950 56.204 

1960 57.860 

1970 100.860 

1980 212.984 

1990 380.140 

2000 483.346 

2010 551.098 

2015 580.489 

2020 618.124 
Fonte: IBGE (2007), IBGE (2010),  IBGE (2015) e IBGE (2020) 

 

Aliado à urbanização da cidade de Cuiabá tem-se a urbanização associada aos cursos d’água 

que cortam a cidade – estes em número total de cerca de 30 córregos e dos rios Coxipó e Cuiabá. A 

evolução urbana no município de Cuiabá se desenvolveu as margens do rio Cuiabá, com o 

crescimento ao longo do córrego da Prainha que hoje se encontra com seu leito canalizado em 75% 

de sua extensão (CUIABÁ, 2008). A ocupação urbana até o século XIX era limitada pelo rio Cuiabá 
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e pelos córregos situados próximos ao córrego da Prainha, dentre eles: o Mané Pinto, Engole Cobra 

e o Ribeirão do Lipa. 

Conforme apresentado por Menezes Filho e Amaral (2014), já no século XX, no período de 

1901 a 1960 houve a ocupação nas margens dos córregos Gambá, Quarta-Feira, Barbado, Fundo, São 

Gonçalo, Figueirinha, Imbauval e do rio Coxipó. Dessa forma, a cidade se urbanizava e a população 

que ocupava as áreas marginais aos cursos d’água continuava a crescer no sentido jusante-montante, 

como Tucci (2007) aponta ao descrever a tendência do processo de urbanização em bacias 

hidrográficas. 

No estudo supracitado foi percebido que no período compreendido entre 1961 e 1990 ocorreu 

a maior ocupação urbana do município, atingindo diferentes pontos da capital, sempre nos fundos de 

vale dos córregos já povoados e em alguns outros em novas áreas que foram sendo ocupadas na 

cidade. Tais córregos podem ser geograficamente espacializados conforme a planta da rede 

hidrográfica de Cuiabá na Figura 01. 

 

Figura 01: Rede hidrográfica da área urbana de Cuiabá 

Fonte: CUIABÁ (2009) 

 

Em uma análise acerca da situação dos córregos de Cuiabá, pode ser percebida que de fato a 

concepção higienista prevaleceu desde a época da canalização do córrego Prainha, e ainda hoje tal 

situação não mudou muito, pois foram promovidas muitas alterações nos córregos, a partir da sua 

retificação, canalização e entubamento – a fim de implantar as soluções estruturais para a capital – 

sendo os cursos d’água muitas vezes encarados como um empecilho ao desenvolvimento urbano.  

Cabe ressaltar ainda, a existência no Brasil do sistema misto ou combinado para coleta do 

esgoto doméstico e das águas pluviais desaguando nos córregos urbanos (mesmo que a recomendação 

legal para tanto não exista), fato este que pode ser observado praticamente na totalidade dos córregos 

urbanos de Cuiabá, ou seja, os córregos em quase sua totalidade acabaram por se tornar apenas 

condutores do esgotamento sanitário. 
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ESTUDO DE CASO 

Utilizando a micro bacia do córrego Barbado na cidade de Cuiabá para exemplificar os 

conceitos de utilizar a rede hídrica urbana como re-ordenadora do planejamento e urbanização das 

cidades, Silva (2017) apresenta algumas propostas como a alteração de Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS) que são ocupadas por famílias de baixa renda muitas vezes em situações de risco 

hidrológico em áreas marginais aos córregos urbanos para Zonas de Interesse Ambiental – com foco 

no aumento da segurança da população, a partir da não ocupação dessas áreas de risco. 

Silva (2017) também propõe a criação da chamada Zona de Passagem da Inundação (ZPI), 

esta que tem o intuito de assegurar a proteção das áreas marginais aos cursos d’água, não permitindo 

a ocupação desta área, já que a ocupação de tais áreas vem a incorrer em riscos para essas edificações 

e seus habitantes quando em eventos de cheias. A proposta de delimitação das ZPIs é embasada na 

faixa de APP marginal ao curso d’água prevista pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012), e segue a 

mesma recomendação em largura, sendo esta de 30 m para os cursos d’água de até 10 m de largura, 

como ocorre com a maioria dos córregos inseridos nas áreas urbanas. 

Neste caso de estudo o córrego urbano e suas áreas marginais serão preservados e serão 

utilizados como re-ordenadores da paisagem urbana na região, além disso, novas áreas de interesse 

ambiental serão alocadas na paisagem urbana, assim, com o intuito de promover uma interligação 

entre essas áreas foi projetado o chamado “Corredor Verde”. 

Este Caminho Verde busca articular o projeto de engenharia (as canalizações para o controle 

hidráulico do córrego do Barbado) ao projeto urbano e o projeto da paisagem, com vistas à 

requalificação tanto do ambiente quanto do próprio curso d’água. Como na área de estudo já existem 

alguns parques e suas respectivas zonas de amortecimento (ou zona de transição), um exemplo é o 

parque Massairo Okamura onde se situam algumas das nascentes do córrego Barbado e, com as novas 

Zonas de Interesse Ambiental (propostas a partir da conversão das ZEIS) e Zona de Passagem da 

Inundação que foram propostas, busca-se conectar a cidade comas áreas de preservação ambiental, 

estas áreas funcionando como uma porta de entrada para o verde dentro da área urbana. 

Ainda se propõe a criação de um Parque de Zona Úmida na região da foz do córrego Barbado, 

este parque poderia abarcar uma área ambientalmente interessante, pois além da própria foz do 

Barbado, tem-se a área de proteção permanente dos rios Cuiabá e Coxipó. Tal Caminho Verde é 

apresentado na Figura 02. Após a implantação deste Corredor Verde além da inserção maior do rio 

na paisagem urbana, se controla eficazmente os riscos advindos da ocupação das margens, diminui-

se a descarga de resíduos na calha do curso de água, além da possibilidade de abertura de áreas de 

lazer (Lourenço, 2013; Miguez, Veról & Rezende, 2016). 
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Figura 02: Proposta de execução de um Caminho Verde na micro bacia do córrego Barbado 

Fonte: Silva (2017) 

 

Além das sugestões já apresentadas, outra tipologia de reinserção do córrego na paisagem 

urbana são os parques lineares, estes que se constituem em uma intervenção urbanística associada 

geralmente aos cursos d’água (são obras estruturadoras de programas ambientais dentro das áreas 

urbanas) sendo utilizadas como uma importante ferramenta do planejamento urbano (Colding, 2007). 

Conforme Medeiros (2016) tais parques vêm sendo implementados nas áreas urbanas como projetos 

de requalificação ambiental tanto do próprio curso d’água quanto de sua área marginal, a fim de 

promover a melhoria da qualidade do ambiente como um todo e servir como uma área de promoção 

de educação ambiental e lazer comunitário.  

Como uma tentativa atualmente frustrada de realizar um parque linear na micro bacia desse 

estudo de caso, tem-se a situação da Avenida Parque Barbado. A Lei Municipal nº 232/2011 define 

a hierarquização viária de Cuiabá, por ela, a Avenida Parque do Barbado é uma via estrutural 

(destacada em rubro) importante para o sistema viário da cidade, como notado na Figura 03.a. O 

IPDU elaborou um anteprojeto partindo da necessidade de preservação do córrego e a sua 

incorporação como elemento de composição paisagístico e climático. O cerne da questão era 

preservar ao máximo o córrego do Barbado em seu leito natural, preservando padrões de velocidade 

da água e permeabilidade do solo; mantendo ao máximo a vegetação ciliar, mesmo que na parte baixa 
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da bacia o córrego esteja canalizado, e que em muitos pontos a vegetação necessitasse de 

recomposição (Dos Santos, 2013). A Figura 03.b apresenta o esboço da via ao longo do córrego. 

 

  

Figura 03.a: Projeção da Av. do Barbado no sistema viário de Cuiabá e Várzea Grande. Fonte: Adaptado de Google Earth 

Figura 03.b: Esboço do parque linear margeando o córrego na Av. Parque do Barbado. Fonte: IPDU (1996) 

 

A oportunidade para implantação da avenida só ocorreu às vésperas da Copa do Mundo de 

Futebol de 2014. Entretanto, um problema havia ocorrido: apesar da previsão de utilização de espaços 

públicos às margens do córrego, tais áreas foram ocupadas por empreendimentos de grande porte: 

condomínio vertical, edifícios residenciais, supermercado de alto padrão, shopping center, além de 

ocupação irregular por populações de baixa renda. De tal forma que a obra realizada não pôde seguir 

a proposta urbanística planejada, sendo executada a canalização e tamponamento do córrego do 

Barbado por 755m. A conformação da obra, para o trecho de canalização fechada, possui duas pistas 

de rolamento, separadas por canteiro central e margeadas por calçadas e ciclovias (estas últimas 

canceladas). Abaixo das pistas de rolamento há um bueiro triplo celular de concreto 3x3 m para a 

passagem das águas do córrego do Barbado. 

Nos dias atuais a avenida Parque Barbado, representa um córrego que foi esquecido e 

confinado em uma tubulação enterrada, perdendo-se assim uma importante oportunidade de, em uma 

área nobre da cidade, implementar ações de valorização ambiental e re-ordenação do desenho urbano 

a partir de melhores práticas do manejo das águas pluviais e dos cursos de água, assegurando além 

da valorização ambiental a correta prestação de serviços ambientais pelo curso de água, tais como: 

controle de temperatura, manutenção de fauna e flora, uso para lazer comunitário e educação 

ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos e reflexões trazidas trouxeram a interação entre os cursos de água e o processo de 

urbanização, sobretudo as alterações dos cursos d’água que mobilizaram pesquisas diante das 

possibilidades de conservação, manejo e recuperação de áreas afetadas para garantir a 

sustentabilidade do recurso para essa e outras gerações. O artigo se posiciona acerca das 
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possibilidades de uma cidade que pode tornar-se mais sustentável no seu processo de urbanização, a 

partir de políticas de planejamento hídrico que respeitam os limites do ambiente natural frente aos 

impactos das necessidades sociais.  

O zoneamento urbano ambiental é defendido como possibilidade de controle no uso e 

ocupação do território, a partir de embasamento no reconhecimento das fragilidades ambientais, na 

preservação da qualidade dos recursos ambientais e na busca do bem-estar da população para atingir 

o desenvolvimento socioambiental das cidades. 

Há ainda um posicionamento referente à necessidade de se considerar a legislação ambiental 

vigente quando do planejamento urbano realizado nas cidades, uma vez que implica na 

impossibilidade da execução de atividades contrárias ao legalmente previsto. Outro aspecto 

referendado foi o diagnóstico do território a ser recuperado e/ou usado a partir das seguintes 

dimensões: importância ambiental da região, fragilidades e limitações dos ecossistemas.  
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