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APRESENTAÇÃO

As pesquisas sobre desigualdades e mudanças climáticas nas cidades da Amazônia Legal, realizadas pelas 
pesquisadoras Iyaleta, partem do reconhecimento diaspórico da urbanização nos ciclos de expropriação e 
apropriação dos corpos e bens naturais, e o principal impacto é a carbonização da vida nos espaços desiguais 
em escala global.  

A sétima pesquisa do projeto Amazônia Legal Urbana - Análises Socioespaciais de Mudanças Climáticas - 
Ano 2 se aprofunda sobre a interdependência da cidade e floresta, reconhecendo os impactos das mudanças 
climáticas em “condições extremas” e de “exposição” no território urbano municipal de Cuiabá, estruturado 
pelo ordenamento territorial que responde ao crescimento econômico agroexportadora estadual, conforme o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (1992) e a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Estratégico de Cuiabá (2007). 

Dessa maneira, a pesquisa em escala territorial cuiabana contribui na compreensão dos apontamentos que 
apresenta o Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
das Nações Unidas (IPCC), quanto aos impactos das mudanças do clima e os cenários de desigualdades e 
vulnerabilidade populacional urbana, pela falta de investimento em ações para adaptação em curto, médio e 
longo prazo nas cidades. 

E o Caderno Iyaleta vol. 02 – “Dimensões e impactos das mudanças do clima na cidade desigual de Cuiabá 
(Mato Grosso)” revela os cenários das desigualdades étnico-raciais e de gênero, das condições de acesso 
ao saneamento básico, de moradia, pelos indicadores de vulnerabilidade que impactam pessoas Negras e 
Indígenas, em particular as mulheres. Pois, a segregação racial urbana cuiabana reflete as diretrizes do plano 
diretor que estabeleceu na função social da propriedade urbana a negação de direitos fundamentais à totalidade 
populacional Negra e não atenção as efeitos das mudanças do clima.    

Andrêa Ferreira, Diosmar Filho e Emanuelle Góes
Pesquisadoras IYALETA – Pesquisa, Ciência e Humanidades 
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DIMENSÕES E IMPACTOS DAS MUDANÇAS DO CLIMA NA CIDADE DESIGUAL
DE CUIABÁ (MATO GROSSO) 

Resumo
Na interdependência cidade e águas se reconhecendo nas dimensões dos impactos das mudanças climáticas em “condições extremas” 
e de “exposição”, a pesquisa sobre o território urbano de Cuiabá intersecciona dados sociodemográficos e das condições de saúde, 
diante da política de crescimento econômico agroexportadora estadual, dos cerca quase 30 anos de regulamentação do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (1992) e a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá (2007). Para tal, fez-se 
um levantamento de documentos públicos, dados administrativos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dos sistemas 
de informação em saúde do DATASUS e de informações sobre o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), visando a análise socioeconômica, 
epidemiológica e do ordenamento territorial da capital mato-grossense. Os resultados apontam um cenário de desigualdades étnico-raciais 
e de gênero nas condições de saneamento básico e moradia, com concentração de indicadores desfavoráveis entre as pessoas Negras e 
Indígenas, em particular as mulheres. Isto se reflete nos piores indicadores de saúde, na incidência e perfil dos casos notificados da Zika, 
Dengue e Chikungunya, afetando com maior intensidade mulheres Negras e homens Negros. A segregação racial urbana normatizada nas 
diretrizes do plano diretor se estabeleceu pela função social da propriedade urbana em Cuiabá e tem reflexo na distribuição dos serviços 
de saúde e na vulnerabilidade urbana de renda e trabalho da população Negra cuiabana. A infraestrutura urbana pautada pela economia 
agroindustrial tem impacto de curto prazo climático na bacia do Rio Cuiabá com erosividade e degradação ambiental. Essa pesquisa 
contribui para formulação de ações de adaptação urbana com metas que enfrentem os altos índices de vulnerabilidade social e climática 
que vivem Negras e Indígenas em curto, médio e longo prazo no território municipal e estadual.  
Palavras-chaves: Mudanças climáticas; Amazônia Legal Urbana; Desigualdades; Urbanização, Cuiabá – Mato Grosso.

Abstract
In the city and water interdependence recognizing itself in the dimensions of the impacts of climate change in „extreme conditions” and 
„exposure,” the research on the urban territory of Cuiabá intersects sociodemographic data and health conditions, given the state agro-
export economic growth policy, on the nearly 30 years of regulation of the Urban Development Master Plan of Cuiabá (1992) and the 
revision of the Strategic Development Plan of Cuiabá (2007). To this end, we made a survey of public documents, administrative data from 
the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the health information systems of DATASUS, and information on the Social 
Vulnerability Index (SV), aiming at socio-economic, epidemiological, and territorial planning analysis of the capital city of Mato Grosso. 
The results point to a scenario of ethnic, racial, and gender inequalities in basic sanitation and housing conditions, with a concentration of 
unfavorable indicators among Black and Indigenous people, particularly women. This scenario is reflected in the worst health indicators, 
the incidence and profile of reported Zika, Dengue, and Chikungunya cases, affecting Black women and Black men more intensely. The 
urban racial segregation standardized in the guidelines of the master plan was established by the social function of urban property in 
Cuiabá and reflects the distribution of health services and the urban vulnerability of income and work of the Black individuals in Cuiabá. 
The urban infrastructure based on the agro-industrial economy has a short-term climate impact on the Cuiabá River basin with erosivity 
and environmental degradation. This research contributes to formulating urban adaptation actions that face the high social and climatic 
vulnerability rates that Black and Indigenous people live in the short, medium, and long term in the municipal and state territory.
Key-words: Climate change; Urban Legal Amazon; Inequalities; Urbanization; Cuiabá - Mato Grosso.

Resumen
En la interdependencia entre ciudad y agua, reconociéndose en las dimensiones de los impactos del cambio climático en „condiciones 
extremas” y de „exposición”, la investigación sobre el territorio urbano de Cuiabá intersecciona datos sociodemográficos y condiciones de 
salud, frente a la política estatal de crecimiento económico agroexportador, de los casi 30 años de regulación del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de Cuiabá (1992) y la revisión del Plan Director de Desarrollo Estratégico de Cuiabá (2007). Para ello, se realizó un levantamiento de 
documentos públicos, datos administrativos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y de los sistemas de información em 
salud de DATASUS e de informaciones sobre el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), con el objetivo de realizar análisis socioeconómico, 
epidemiológico y ordenamiento territorial de la capital de Mato Grosso. Los resultados apuntan a un escenario de desigualdades étnico-
raciales y de género en las condiciones básicas de saneamiento y vivienda, con una concentración de indicadores desfavorables entre 
la población Negra e Indígena, en particular las mujeres. Esto se refleja en los peores indicadores de salud, en la incidencia y perfil de los 
casos reportados de Zika, Dengue y Chikungunya, afectando con mayor intensidad a mujeres Negras y hombres Negros. La segregación 
racial urbana regulada en los lineamientos del plan director fue establecida por la función social de la propiedad urbana en Cuiabá y se 
refleja en la distribución de los servicios de salud y en la vulnerabilidad urbana del ingreso y del trabajo de la población Negra de Cuiabá. 
La infraestructura urbana guiada por la economía agroindustrial tiene un impacto climático a corto plazo en la cuenca del río Cuiabá con 
erosividad y degradación ambiental. Esta investigación contribuye a la formulación de acciones de adaptación urbana con metas que 
enfrenten los altos índices de vulnerabilidad social y climática que viven las personas Negras e Indígenas en el corto, mediano y largo plazo 
en el territorio municipal y estatal.
Palabras-claves: Cambio climático; Amazonía Legal Urbana; Desigualdades; Urbanización, Cuiabá – Mato Grosso.
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A pesquisa análise socioespacial das mudanças climáticas nas cidades da Amazônia Legal, 
apresenta no Caderno Iyaleta Vol. 02, os estudos sobre desigualdades e dimensões das 
mudanças do clima no espaço urbano de Cuiabá, capital de Mato Grosso, estado que, ao 
mesmo tempo que impacta positivamente o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a partir da 
economia agroexportadora, ocupou e o terceiro lugar, no ano 2020, em número de “Conflitos 
de Terras”1  na Amazônia Legal. 

Os estudos sobre mudanças climáticas no território cuiabano têm interdependência com 
a política estadual. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a 
monocultura da soja mato-grossense, referente a safra 2020/2021, ocupava 10.480 mil ha 
e apresentou uma produção de 36.522 mil toneladas, o que coloca o estado na liderança 
nacional com 26,7% das áreas plantadas e 26,4% da produção brasileira de soja no referido 
período (1). Os dados econômicos da produção agrícola industrial (agroindustrial) não 
podem ser desassociados dos processos de revisão do Plano Diretor de Cuiabá, devido ao 
ordenamento territorial revelar vulnerabilidades2 (3) social, econômica e ambiental com 
urbanização desigual já normatizada.  

CADERNO IYALETA - VOL. 2

 pesquisa análise socioespacial das mudanças climáticas nas cidades da Amazônia Legal, 

1.

1Caderno Conflitos no Campo 2020. Disponível 
em: https://www.cptnacional.org.br/
publicacoes-2/destaque/5664-conflitos-no-
campo-brasil-2020 Acesso em: 13.02.2020. 

2Vulnerabilidade diz respeito a um conjunto de 
aspectos individuais e coletivos relacionados 
ao grau e modo de exposição a uma dada 
situação e, de modo indissociável, ao maior ou 
menor acesso a recursos adequados. Entre os 
aspectos de vulnerabilidade, o autor destaca a 
pobreza, a exclusão de base racial, as relações 
de gênero e as questões geracionais (AYRES, 
2003).  

3A Comissão Econômica para a América 
Latina (CEPAL) foi estabelecida pela resolução 
106 (VI) do Conselho Econômico e Social, de 
25 de fevereiro de 1948, e começou a funcionar 
nesse mesmo ano. Mediante a resolução 
1984/67, de 27 de julho de 1984, o Conselho 
decidiu que a Comissão passaria a se chamar 
Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (https://www.cepal.org/pt-br )

4A pesquisa não teve o Brasil como referência 
no estudo, foi pesquisada a produção 
agroindustrial de soja e milho na Argentina, 
Chile, Paraguay e Uruguai.

Urbanização Cuiabana e as Mudanças Climáticas   

Conceitualmente, a pesquisa analisa, conforme aponta 
Milton Santos (2014), o ordenamento territorial como o 
“território mais o conjunto de objetos existentes sobre ele; 
objetos naturais ou objetos artificiais que o definem” (4). 
Esse é um conceito fundamental para o conhecimento 
das cidades na Amazônia Legal, como territórios 
constituídos na geopolítica das escalas global (floresta 
em biodiversidade – capital natural) e local (floresta a ser 
ocupada pelo crescimento econômico brasileiro)” (5). 

O espaço urbano cuiabano reflete a capital do estado 
agroindustrial e não deve ignorar o estudo publicado há 12 
anos pela Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (CEPAL)3  intitulado Síntesis 2010 – La economía 
del cambio climático en América Latina y el Caribe (6). Os 
dados da pesquisa apresentam impactos das mudanças 
climáticas no setor agrícola4, com atenção à produção de 
soja, alertando que os efeitos das mudanças do clima estão 
principalmente associados ao aumento concentração de 
CO2, com mudanças de temperatura e variabilidade dos 
padrões de precipitações, impactando na disponibilidade 
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de recursos hídricos e na presença anômala de eventos climáticos extremos (6).

Os impactos climáticos são heterogêneos devido às “variações projetadas de precipitação 
e temperatura que podem causar melhorias em alguns rendimentos no curto prazo. No 
entanto, a longo prazo, a produção agrícola da região tenderia a diminuir, em alguns casos 
drasticamente, o que acarretaria riscos à Segurança Alimentar e ao potencial da cadeia de 
abastecimento agroindustrial” (6). O estudo chama a atenção, ainda, para a proteção da 
biodiversidade na América Latina e Caribe, considerando a altíssima concentração de fauna 
e flora endêmicas e a heterogeneidade climática dos ecossistemas. 

Os relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)5 tem reforçado 
que as “perdas e degradação antecipadas de ecossistemas são relevantes, especialmente 
aqueles com faixas climáticas limitadas ou pequenas populações, bem como a provável 
extinção de um número significativo de espécies” (6). 

5Criado em 1988 pela Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) e pelo 
Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), o objetivo do 
IPCC é fornecer aos governos em todos 
os níveis informações científicas que 
possam ser usadas para desenvolver 
políticas climáticas. Os relatórios do 
IPCC também são uma contribuição 
fundamental para as negociações 
internacionais sobre mudanças 
climáticas. (https://www.ipcc.ch/ )

6O Plano Nacional para a Promoção 
dos Produtos da Sociobiodiversidade 
(PNBSB) foi criado pelo Governo Federal 
para promover a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade e garantir 
alternativas de geração de renda para as 
comunidades rurais, por meio do acesso 
às políticas de crédito, a assistência 
técnica e extensão rural, a mercados e 
aos instrumentos de comercialização 
e à política de garantia de preços 
mínimos. O Plano tem suas ações 
focadas em determinados territórios e 
produtos considerados prioritários em 
seu planejamento, e novos territórios 
e produtos são agregados com o 
passar do tempo. (https://antigo.
mma.gov.br/desenvolvimento-rural/
sociobiodiversidade.html )

As questões sobre eventos climáticos extremos 
nas áreas agroindustriais e os efeitos irreversíveis 
na sociobiodiversidade6, são importantes na 
interdependência entre cidades e florestas, pois 
os impactos das mudanças drásticas do clima 
no campo têm reflexo no urbano e vice-versa.

Sobre o ordenamento territorial, os dados do 
Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), apontam que o estado de 
Mato Grosso tem uma área de 903.207,050 km², 
uma população de 3.035.122 pessoas e uma 
densidade territorial de 3,36 hab./km², ocupando 
a décima nona posição no país. Estimativas 
do IBGE, em 2021, apontam que a população 
estadual é de 3.567.234 pessoas (7). Quanto ao 
município de Cuiabá, a área territorial representa 
0,36% (3.291,696km2) da estadual, segundo 
Censo 2010, com uma população de 551.098 
pessoas (18,16% da população estadual) e 
densidade populacional de 157,66 hab./km². Em 
2021, o IBGE estima a população em 623.614 
pessoas, apresentando uma densidade de 189,45 
hab./km² (8).  

8
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O ordenamento e a demografia são bases das dimensões das mudanças climáticas nas 
escalas do território estadual e do urbano, pois, a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Estratégico de Cuiabá (PDDEC)7, precisa atentar para os estudos sobre clima e ambiente, 
conforme o artigo Potencial erosivo da chuva de Cuiabá, MT: Distribuição e correlação com 
a precipitação pluviométrica (9), de autoria de Cristiana Almeida, Ricardo Amorim, Eduardo 
Couto, Flávio Eltz e Laurienne Borges. Segundo as autoras, a distribuição dos valores médios 
mensais do Índice de Erosividade e de precipitação pluviométrica do município de Cuiabá nos 
períodos de 1972 a 1975, 1977 a 1985 e 1995 a 1999, evidenciam que 86% da precipitação 
anual e 87% do índice de erosividade, ocorrem entre os meses de outubro a abril, mostrando 
uma escala temporal reconhecida. 

Em termos relativos e absolutos, a erosividade das chuvas em Cuiabá nos períodos analisados 
é superior aos valores do estado de São Paulo, concluindo que “o fator R da Equação Universal 
da Perda de Solo para o município de Cuiabá, MT, é de 8.810 (MJ mm ha-1 h-1 ano-1), sendo 
classificado como erosividade alta. Este fator possui probabilidade de ocorrência de 42,92%, 
podendo ser igualado ou superado pelo menos uma vez a cada 2,33 anos” (9). 

Uma segunda contribuição importante é a pesquisa de Marlus Sabino, intitulada Intensidade-
Duração-Frequência de Precipitação máxima em Mato Grosso (10) Problematizando as 
curvas intensidade-duração-frequência (IDF), o autor faz dois importantes destaques: a) as 
precipitações em Mato Grosso: apresentam grande interesse de ordem técnica nos projetos 
de obras hidráulicas como vertedouros de barragens, canais de terraços, drenagem agrícola, 
urbana e rodoviária, desvio de cursos d’água, práticas mecânicas de controle de erosão 
hídrica (10); b) apesar da grande rede pluviográfica brasileira, os estudos, em sua maioria, 
concentram suas séries históricas de dados de precipitação nas Regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste, havendo poucas informações para estados como Mato Grosso (10). 

7Aprovado na Lei Complementar nº 
150 de 29 de janeiro de 2007. 

8Lei Complementar Municipal Nº 3 de 
24 de dezembro de 1992.

Sabino (2018) conclui que território de Cuiabá apresenta “baixa 
frequência de eventos de precipitação com longa duração, 
tendo sido registrados, em uma série de 22 anos, apenas 3 
eventos de chuva com 24 horas de duração e 13 eventos com 
12 horas” (10). 

Reconhecendo as dimensões das mudanças climáticas “em condições extremas” e “na 
exposição”, a pesquisa sobre o território urbano intersecciona os dados sociodemográficos, 
das condições de saúde e as desigualdades raciais, étnicas e de gênero, diante dos 29 
anos de regulamentação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (1992)8, 
da revisão 14 anos depois com o Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá 
– PDDE (2007).
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A pesquisa se desenvolve como contribuição aos processos de revisão do Plano Diretor, 
alertando para a constitucionalidade da política de investimento em adaptação às mudanças 
climáticas, para a efetividade da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC)9 (11), o Acordo da Conferência sobre Mudanças Climáticas de Paris (2015) 
finalizado na COP26 - Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
- 2021(12) e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) Agenda 2030. A Nova 
Agenda Urbana e o Quadro de Sendai para Desastres e Redução de Risco.

A análise socioespacial sobre mudanças climáticas em espaços urbanos da Amazônia 
Legal, reconhece, a partir de Milton Santos (4), que a configuração territorial10 das cidades no 
bioma Amazônia apresentam desigualdades raciais, étnicas e de gênero, determinadas por 
processos sociais no espaço e tempo, dos planos diretores aprovados pelos municípios para 
ordenar os territórios urbanos. 

Dessa maneira, a pesquisa se estrutura em três fases metodológicas: a primeira consiste no 
levantamento de documentos públicos e material bibliográfico, bem como consultas a banco 
de dados públicos, e banco de dados cartográficos; a segunda, compreende a produção de 
tabelas, gráficos e mapas temáticos; e a terceira, a análise socioespacial, socioeconômica, 
epidemiológica e cartográfica sobre desigualdades e políticas públicas urbanas para 
adaptação às mudanças climáticas.       

Para a análise dos efeitos e impactos das mudanças climáticas em áreas urbanas, utilizamos 
as três dimensões propostas por Isabela Battistello Espíndola e Wagner Costa Ribeiro (13), 
considerando as bases teóricas do planejamento urbano territorial: primeira dimensão - 
“mudança das condições médias”: são as análises sobre longos períodos de precipitações 

 análise socioespacial sobre mudanças climáticas em espaços urbanos da Amazônia 

2.Metodologia de Análise Socioespacial das Mudanças
Climáticas e Desigualdades 

9Promulgada pelos Decreto Legislativo 
01/1994 e Decreto Presidencial 
2.652/1998.

10Seja qual for o país e o estágio do seu 
desenvolvimento, há sempre nele uma 
configuração territorial formada pela 
constelação de recursos naturais: lagos, 
rios, planícies, montanhas e florestas e 
de recursos criados: estradas de ferro e 
de rodagem, condutos de toda ordem, 
barragens, açudes, cidades o que for 
(Milton Santos, 2014, p. 84). 

que aumentam o risco de enchentes, deslizamentos de 
encosta e interrupção das redes de abastecimento de produtos 
alimentares; segunda dimensão - “mudanças em condições 
extremas”: tem atenção às chuvas extremas ou ciclones 
tropicais que provocam inundações e danos em casas e na 
infraestrutura urbana; e a terceira dimensão - “mudanças na 
exposição”: atenção aos movimentos populacionais em áreas 
urbanas e mudanças biológicas com impactos no aumento 
de vetores de doenças.

A partir das dimensões de efeitos e impacto das mudanças 
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climáticas, a pesquisa se aprofunda, ancorada na lente da interseccionalidade11 (14), sobre 
o cenário das mudanças climáticas e desigualdades raciais, étnicas e de gênero, diante das 
condições sociais, econômicas, ambientais e de saúde, pela territorialização e urbanização na 
cidade de Cuiabá. Para tal, criamos um constructo com base nos marcadores de raça/etnia 
e gênero (mulheres: Negras, Indígenas e Brancas; homens: Negros, Indígenas e Brancos), 
considerando que ambos são importantes determinantes sociais estruturais.

Bases de dados, seleção de variáveis e desfechos em saúde 
Informações sobre sexo, renda, raça/etnia, nível de instrução, e situação de domicílio coletadas 
no Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, foram utilizadas para a caracterização 
socioeconômica da população residente em Cuiabá (15). Informações sobre o Índice de 
Vulnerabilidade Social (IVS) e suas dimensões – Infraestrutura Urbana Renda e Trabalho, 
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foram utilizados para 
caracterizar a capital mato-grossense (16), juntamente com informações relativas à taxa de 
densidade domiciliar. 

11O conceito trazido por Kimberlé 
Crenshaw (2002) define 
interseccionalidade como uma 
associação de sistemas múltiplos de 
subordinação, sendo descrita de várias 
formas como discriminação composta, 
cargas múltiplas, como dupla ou 
tripla discriminação, que concentra 
problemas e busca capturar as 
consequências estruturais de dinâmicas 
da interação entre dois ou mais 
eixos da subordinação. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como 
ações e políticas específicas geram 
opressões que fluem ao longo de tais 
eixos, constituindo aspectos dinâmicos 
ou ativos do desempoderamento.

Cada um dos subíndices do IVS pode apresentar valores que 
variam de 0 a 1, em que corresponde à situação de menor 
vulnerabilidade, e 1 corresponde à pior situação. Ou seja, 
quanto maior o valor do IVS e das suas dimensões, maior 
a vulnerabilidade social, e, portanto, a precariedade das 
condições de vida da população (16). Além disso, o IVS e 
as dimensões podem ser categorizadas como muita baixa 
(0,000 - 0,200), baixa (0,201 - 0,300), média (0,301 - 0,400), 
alta (0,401 - 0,500) e muito alta (0,500-1) (16). 

Neste estudo, utilizamos a informação disponibilizada das 
dimensões do IVS desagregadas pelo constructo raça-
gênero, considerando as categorias mulheres Negras, 
homens Negros, mulheres Brancas e homens Brancos. Os 
valores das dimensões do IVS não foram informados para mulheres indígenas e homens 
indígenas (16). 

Para a caracterização das condições domiciliares (medidor de energia elétrica, abastecimento 
de água, destino do lixo, esgotamento sanitário, e material de paredes externas) dos residentes 
da área urbana da cidade de Cuiabá, utilizamos as bases de dados amostrais do Censo 
(2010) representativas da Cidade, a partir do construto criado de raça-gênero (15).

11

Informações relativas à proporção de domicílios cadastrados nas Unidades de Saúde da 
Família, a frequência de visitas de Agente de Endemias e de Agente Comunitário de Saúde/
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Equipe de Saúde da Família em Cuiabá, foram extraídas dos microdados da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2019 (17). Além disso, dois desfechos em saúde 
foram selecionados: i) Mortalidade por causas evitáveis em menores de 5 anos; e ii) 
Incidência de Arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya), sendo o primeiro um indicador 
direto de Saúde e Bem-estar do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável - ODS 3. Já o 
segundo é uma das metas assumidas pelo Brasil junto às Nações Unidas (eliminação das 
arboviroses transmitidas pelo aedes aegypt, como um problema de Saúde Pública) nesse 
mesmo ODS (18), além de importante marcador das dimensões dos efeitos dos impactos 
das mudanças climáticas propostas por Espíndola e Ribeiro (13).

As taxas de mortalidade por causas evitáveis em menores de 5 anos por cada 1000 nascidos-
vivos (NV) foram estimadas para a área urbana da cidade, mediante o número de óbitos 
registrados no Sistema de informação de Mortalidade (SIM) (19) e o quantitativo de NV 
contabilizados anualmente. As taxas foram calculadas em quatro escalas: nacional, regional, 
estadual e municipal, no período de 2010 a 2019. 

As taxas de incidência anual de Dengue (2014-2020), Zika (2016-2020) e Chikungunya (2017-
2020) foram estimados para a área urbana de Cuiabá, considerado os casos notificados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN e a população estimada para o 
município no período específico para cada uma das arboviroses, de acordo com o IBGE. Dada 
a ausência de estimativas para a população da área urbana de Cuiabá desagregadas por raça 
e sexo, optamos por não calcular as taxas de incidência destas arboviroses desagregadas 
por raça e sexo usando a população do Censo de 2010, devido ao gap temporal. Assim, pela 
disponibilidade da variável raça/cor e sexo no SINAN, analisamos o perfil étnico-racial e de 
gênero dos casos notificados de Zika, Dengue e Chikungunya no período especificado. 

Os dados cartográficos (setores censitários, distritos, bairros e aglomerados subnormais), 
faces dos logradouros intermediários de 2019, áreas urbanizadas até 2019, e distribuição dos 
serviços de saúde, foram extraídos do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) 
(20) e do Banco de Dados Cartográfico do mesmo Instituto (21), assim como indicadores 
de monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030 (22). Os 
dados cartográficos são analisados com a produção de imagens no aplicativo Google Earth 
Pró, mediante upload dos arquivos (shapes) já georreferenciados de acordo com os setores 
censitários, distritos, bairros, aglomerados subnormais e áreas urbanas. Todas as imagens 
obtidas foram sistematizadas em mapas temáticos geográficos.    
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3.Desigualdades em Dimensões Socioeconômicas e de Saúde

Cuiabá está entre as capitais classificadas como sendo de média vulnerabilidade social, 
com IVS de 0,261, e um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,78512. 
Considerado alto, e coloca a cidade em 40ª posição no ranking dos municípios (16). Esses 
índices quando combinados entre si, colocam Cuiabá como uma cidade de prosperidade 
social13 muito alta (16). A esperança média de vida ao nascer na cidade é de 74,19 anos, 
sendo uma das capitais do Centro-Oeste com maior emissão de CO2 per capita (1273 kgCO2/
habitante) e com o pior indicador de relação entre as taxas de desocupação de mulheres e 
homens (2,24), em 2020(23).

Nosso estudo evidenciou que Cuiabá apresenta 
uma população total de 551.098 pessoas, nas quais 
mais da metade (51,15%) eram mulheres, 65,29% se 
autodeclaravam Negras (soma de pretas e pardas), 
sendo quase 100% da população residente em área 
urbana, de acordo com os dados do Censo de 2010 (15). 
Mais da metade da população relata não ter instrução 
ou ter o fundamental completo, enquanto apenas 15% 
têm ensino superior completo. Em relação à renda, 
34,18% dos domicílios não referem renda, 19,8% têm 
até um salário-mínimo e 29,83% têm renda domiciliar 
entre mais de um até três salários-mínimos (Painel 1). 

Desigualdades raciais e de gênero são observadas para 
o IVS - Infraestrutura urbana, mas observamos um polo 
racial, onde mulheres Negras (0,328) e homens Negros 
(0,328) estão em situação de maior desvantagem 
na comparação com os homens Brancos (0,249) e 
as mulheres Brancas (0,188). Padrão semelhante é 
evidenciado na dimensão do IVS – Renda e Trabalho, em 
que as mulheres Negras (0,244), seguidas dos homens 
Negros (0,209), apresentam maior vulnerabilidade 
social. De forma oposta, os homens Brancos (0,176), 
seguido das mulheres Brancas (0,187) apresentam os 
menores valores de IVS nesta dimensão.

12importante observar que os 
índices são invertidos, a régua 
do IVS, inversamente ao que se 
observa no IDHM, quanto mais 
próximo de um está o índice, 
piores são as condições de vida 
da população daquele território, 
ao passo que valores próximos 
a zero denotam baixa ou 
inexistente vulnerabilidade social 
(Costa et al, 2018)

13Definida como a ocorrência 
simultânea do alto 
desenvolvimento humano 
com a baixa vulnerabilidade 
social, sugerindo que, nas 
porções do território onde 
ela se verifica, ocorre uma 
trajetória de desenvolvimento 
humano menos vulnerável e 
socialmente mais próspera. 
Reflete uma situação em que 
o desenvolvimento humano se 
assenta em bases sociais mais 
robustas, onde o capital familiar 
e escolar, as condições de 
inserção no mundo do trabalho 
e as condições de moradia e de 
acesso à infraestrutura urbana 
da população são tais que há 
uma perspectiva de prosperidade 
não apenas econômica, mas 
das condições de vida no meio 
social (Atlas da vulnerabilidade 
social nos municípios brasileiros. 
Editores: Marco Aurélio Costa, 
Bárbara Oliveira Marguti. Brasília: 
IPEA, 2015).
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Em termos de taxas de densidade domiciliar, o cenário se mantém desfavorável para as 
mulheres Negras (32,04), seguido dos homens Negros (30,98), enquanto no extremo oposto 
temos as mulheres Brancas (19,06) e os homens Brancos (18,68) com a menor taxa de 
densidade domiciliar (Painel 1). 

As evidências trazidas pelas duas dimensões do IVS traduzem as piores condições de 
inserção social de mulheres Negras e homens Negros na capital mato-grossense, refletindo a 
segregação racial do espaço urbano, o que condiciona as suas trajetórias sociais e humanas, 
com acesso restrito a direitos fundamentais, como a inserção no mercado de trabalho e da 
produção, a moradia digna e a infraestrutura urbana, em particular no cenário das mudanças 
climáticas. 
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As informações do território urbano relacionadas às condições de moradia e saneamento 
básico em Cuiabá revelam desigualdades raciais e de gênero em todas as situações.

CADERNO IYALETA - VOL. 2

s informações do território urbano relacionadas às condições de moradia e saneamento 

3.1Dimensões das mudanças de exposição urbana em Cuiabá

No acesso a serviço público de energia, mulheres Indígenas (15,56%) e homens Indígenas 
(15,96%) são os grupos mais representados entre aqueles que não têm medidor de energia 
elétrica em casa, o que representa quase o triplo da proporção em relação à população 
Negra (mulheres – 5,0% e homens – 5,47%) e quase quatorze vezes mais em relação às 
pessoas Brancas (mulheres - 1,81% e homens - 2,08%) (Painel 2).

Chama à atenção a concentração da população Negra, em particular das mulheres 
Negras (13,61%), entre aquelas que residem em domicílios com paredes de alvenaria sem 
revestimento. Elas representam o triplo da proporção em relação às mulheres Indígenas 
(4,35%) e o dobro em relação às mulheres Brancas (7,18%). Para os homens, observa-se 
o mesmo padrão: em que tanto os Negros (14,03%) como os indígenas (10,42%) tendem 
a ser mais representados nos domicílios com paredes de alvenaria sem revestimento 
em relação aos Brancos (6,77%). Para os domicílios com paredes de taipa ou madeira 
(aparelhada ou reaproveitada), a população Negra (mulheres – 2,28% e homens – 2,2%) 
e Indígena (mulheres – 2,17% e homens – 10,42%), com destaque para os homens neste 
último grupo, seguem sendo os grupos sociais mais expostos a domicílios com material 
inadequado das paredes em comparação às pessoas Brancas (mulheres – 1,08% e homens 
– 1,22%) (Painel 2).  

Em relação ao saneamento básico, as mulheres Negras (79,38%) e homens Negros 
(78,24%) residentes na área urbana de Cuiabá, apresentam a menor proporção de acesso 
ao esgotamento sanitário adequado (rede de esgoto geral e uso de fossa séptica) se 
comparada às das pessoas Brancas (mulheres – 86,3% e homens –85,91%).

Concentra-se também entre a população Negra (mulheres – 20,63% e homens – 21,76%), 
a maior proporção de uso de fossa rudimentar e o descarte inadequado de dejetos (rio, mar 
e lago) que, quando comparada com as pessoas Brancas (mulheres – 13,69% e homens – 
14,09%), evidencia as desigualdades raciais no acesso a direitos fundamentais (Painel 2).
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São também observadas diferenças entre os grupos em relação ao abastecimento de 
água, em que as mulheres Indígenas (93,48%) e os homens Indígenas (87,5%) são os que 
têm as menores proporções no acesso à rede geral de canalização de água. Assim como, 
o (não) acesso ao abastecimento adequado de água (uso carro pipa ou água das chuvas) 
se concentra entre a população Indígena (mulheres – 4,35% e homens – 12,5%) e Negra 
(mulheres – 1,42% e homens – 1,58%), em ambos os gêneros (Painel 2).

Em relação ao destino do lixo, a coleta é feita, em sua maioria, pelo serviço de coleta seletiva 
ou mediante a coleta de lixo em caçamba para todos os grupos de raça-gênero. Porém, 
quando o destino do lixo é a queima na propriedade ou outros destinos, é observada uma 
maior proporção de pessoas Indígenas e Negras, tanto mulheres quanto homens, com 
destaque para os homens Indígenas, que chegam a 8,35% para esse tipo de destino do lixo 
(Painel 2).

As taxas de mortalidade por causas evitáveis em menores de 5 anos em Cuiabá oscilaram 
ao longo do período analisado, com picos registrados em 2012 (17,06/1000 NV) e 2013 
(17,87/1000 NV), seguido de uma redução dessas taxas nos anos subsequentes, alcançando 
as menores taxas da série em 2017 (13,35/1000 NV) e 2019 (12,54/1000NV) (Figura 1). 

Essas taxas tendem a ser inferiores em relação às taxas estaduais, porém, maiores que as 
taxas da região Centro-Oeste. Em relação ao território nacional, as taxas de mortalidade por 
causas evitáveis em menores de 5 anos em Cuiabá se mantiveram superiores até o ano de 
2016, período no qual as taxas da capital mato-grossense passaram a ser inferiores às taxas 
nacionais (Figura 1). Apesar das taxas de mortalidade por causas evitáveis em menores de 
5 anos nas quatro escalas estarem abaixo da meta proposta pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) (25 óbitos/1000 NV), esforços para a sua contínua redução precisam ser 
elaborados a nível nacional, considerando a meta pactuada pelo Brasil, de até 2030, reduzir 
essa taxa de mortalidade para menos de 8 óbitos por 1000 NV (18).  

No que diz respeito às arboviroses, a maior taxa de Dengue ocorreu em 2015 (596,6/100.000 
habitantes) e Zika e Chikungunya passaram a ser notificadas no território cuiabano em 2016. 
Porém, após esse período, a cidade de Cuiabá apresentou um cenário epidemiológico para 
arboviroses caracterizado pela alternância de picos das taxas de incidência de Dengue, 
Zika e Chikungunya (Painel 3).
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Em 2016, a cidade registrou a maior taxa de incidência de Zika (589/100.000 mil habitantes) 
em sua história, reflexo da epidemia de Zika vírus vivenciada no país, seguida, em 2017, 
pela maior taxa de incidência da Dengue (606,8/100.000 mil habitantes). 

Já em 2018, a maior taxa de incidência dessas três arboviroses é registrada para Chikungunya 
(354,8/100.000 mil habitantes), enquanto em 2019, a Dengue volta a apresentar a maior taxa 
de incidência (77,4/100.000 mil habitantes), considerando as três arboviroses estudadas. 
O cenário se repete em 2020, porém com aumento da taxa de Dengue (134,8/100.000 mil 
habitantes). Para Zika (2,4/100.000 habitantes) e Chikungunya (6,0/100.000 habitantes), 
as menores taxas de incidência da série foram observadas entre 2019 e 2020 (Painel 3). A 
chegada da pandemia da COVID-19 no país, em 2020, influenciou de forma direta o combate 
a diversas arboviroses, mediante transferência de recursos humanos e materiais para o 
combate à doença, impactando na redução da vigilância sanitária e epidemiológica, com 
possível subnotificação de casos nos últimos anos (20). 

 A pandemia fez com que muitos municípios suspendessem as visitas dos agentes de 
endemia aos domicílios, além da redução das atividades de controle vetorial nos entornos 
domiciliares (20). Porém, essa realidade não pode ser atribuída apenas à pandemia da 
COVID-19. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, levantados para este estudo 
já apontavam baixa cobertura dos serviços de atenção básica, onde 39% dos domicílios 
de Cuiabá nunca haviam recebido visita de Agente Comunitário de Saúde ou de Equipe de 
Saúde da Família, enquanto apenas 26% relataram visitas mensais, em um cenário em que 
apenas 60% dos domicílios Cuiabanos estavam cadastrados em Unidades de Saúde da 
Família (Painel 3). 

Situação semelhante ocorre quando analisamos os dados sobre frequência de visita de 
Agente de endemias: 25,9% dos domicílios da capital mato-grossense nunca receberam 
visitas e apenas 32,7% relataram visitas mensais de Agentes de endemias (Painel 3). Esses 
dados nos ajudam a compreender o cenário epidemiológico da Zika, Dengue e Chikungunya 
na cidade de Cuiabá, visto que as ações de controle de endemias desenvolvidas por esses 
profissionais, em particular as relacionadas ao controle do vetor (aedes aegypt), bem como 
de reservatórios e espaços propícios à sua reprodução, são essenciais para reduzir a taxa de 
incidência dessas arboviroses no território Cuiabano.

Arboviroses como Zika, Dengue e Chikungunya atingem a população de forma heterogênea, 
considerando as desigualdades raciais e de gênero nas condições de moradia e de 
exposição a contextos de maior vulnerabilidade urbana e de ausência de direitos, como 
saneamento básico e acesso à serviços de saúde -, fatores intimamente relacionados com 
a transmissão e incidência destas arboviroses na população. 

Esses indicadores, quando interseccionados, nos ajudam a compreender, em parte, as 
desigualdades observadas no perfil dos casos de arboviroses em Cuiabá, segundo raça 
e gênero, em que tanto as mulheres Negras quanto os homens Negros, são os grupos 
que vivem em piores condições de moradia e saneamento básico, conforme evidenciado 
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neste estudo, e são também os mais afetados pelas arboviroses, com mais de o dobro 
da proporção de casos registrados para Dengue e Zika, e o triplo para Chikungunya, se 
comparados às mulheres Brancas e homens Brancos (Painel 3). 

As consequências associadas a estas arboviroses, em particular à Zika, também afetarão 
com maior intensidade a população Negra, em particular as mulheres Negras. Essas 
mulheres, além de serem as que mais se encontram expostas às condições precárias de 
moradia, são as que também têm menos acesso à informação sobre saúde reprodutiva e a 
métodos contraceptivos. Isso é destacado porque essa arbovirose apresentou uma questão 
peculiar que impactou a saúde reprodutiva das mulheres: o vírus também era transmitido 
durante a gestação, e as que se contaminaram tinham o risco de ter filhos com microcefalia. 

Com isso, assumiram grande parte de todo o processo de cuidado, tendo que acompanhar 
os seus filhos nos atendimentos das redes de serviços, comprometendo toda a sua vida e 
trabalho, agravando ainda mais a sua situação de vulnerabilidade social (24,25).  
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Ademais, ressaltamos os efeitos crônicos associados a Chikungunya (26), como inflamação 
das articulações, inchaço, dores crônicas e perda de força muscular, aspetos que contribuem 
para a redução da mobilidade, afastamento do trabalho e redução da capacidade de execução 
de atividades da vida diária, comprometendo a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas 
afetadas, em sua maioria Negras e Negros. Isto impacta diretamente nas condições de vida, 
e nas possibilidades de sobrevivência, aprofundando ainda mais as desigualdades raciais, de 
gênero e sociais, e aumentando a disparidade entre Negros e Brancos em uma sociedade de 
base escravocrata como o Brasil. 

Porém, é importante ressaltarmos que, a vulnerabilidade social e a precarização das 
condições de moradia, bem como o seu reflexo na ocorrência das arboviroses ou outros 
agravos à saúde são ambos resultados de dinâmicas sociais das desigualdades estruturais 
que não podem ser naturalizadas. 

Diante dos efeitos desiguais dos impactos das mudanças climáticas, agudizados entre os 
segmentos sociais vulnerabilizados, a exemplo das mulheres, da população Negra e Indígena, 
Políticas de adaptação14  e resiliência15  às mudanças do clima, envolvendo os Planos Diretores 
urbanos e os planos de enfrentamento às mudanças climáticas, considerando o contexto de 
desigualdades étnico-racial e de gênero, devem ser delineados nos espaços urbanos. 

Em última análise, chamamos à atenção para as 
elevadas proporções de informações ignoradas 
para o quesito raça/cor na notificação das 
arboviroses em Cuiabá, em particular da Dengue 
(29,5% para mulheres e 31,1% para homens) 
e Chikungunya (21,2% para mulheres e 26,1% 
para homens), o que pode prejudicar as análises 
estratificadas por raça/cor, com isso a necessidade 
medidas que possibilite melhorias na qualificação 
desta informação (Painel 3).

14Definida como ajustes 
em sistemas naturais 
ou humanos frente a 
estímulos climáticos, 
atuais ou esperados, e 
seus efeitos. No Brasil, a 
Política Nacional sobre 
Mudança do Clima define 
políticas de adaptação 
como as “iniciativas e 
medidas para reduzir 
a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e 
humanos frente aos 
efeitos atuais e esperados 
da mudança do clima”.

15Segundo o Plano 
Nacional sobre Mudanças 
do Clima (2008), resiliência 
é definida como “conjunto 
de iniciativas e estratégias 
que permitem a adaptação, 
nos sistemas naturais ou 
criados pelos homens, a 
um novo ambiente, em 
resposta à mudança do 
clima atual ou esperada”. 
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4. As funções sociais e estratégicas de ordenamento diante das 
mudanças do clima 

Os dados informados pelo Índice de Vulnerabilidade Social - IVS (Painel 1), as desigualdades 
raciais e de gênero relativas ao saneamento básico e condições de moradia (Painel 2) e o perfil 
étnico-racial e de gênero dos casos notificados de arboviroses (Painel 3), revelam dimensões 
nas “Mudanças de exposição”, e os impactos e efeitos dos movimentos populacionais e 
biológicos em Cuiabá (13), resultando em aumento dos vetores de doenças no espaço 
urbano. 

Esses impactos refletem nos quase trinta anos de gestão do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) de Cuiabá, instituído pela Lei Complementar Municipal Nº 3/1992 (27), 
que estabelece no Art. 3º o princípio e a diretriz do ordenamento territorial pautado no 
desenvolvimento das funções sociais da cidade para bem-estar da população – enfático 
no que se refere ao cumprimento da função social da propriedade urbana. Como princípio 
de Função Social da Cidade o primeiro parágrafo do Art. 3º assegura o desenvolvimento da 
produção econômica, para a plena realização dos direitos dos cidadãos. 

Todavia, no segundo parágrafo, esclarece que os direitos dos cidadãos se estabelecem 
pelas necessidades básicas que são: direito à saúde, ao saneamento básico, à educação, ao 
trabalho, à moradia, ao transporte coletivo, à segurança, à informação, ao lazer, à qualidade 
ambiental e à participação.

E o terceiro parágrafo estabelece como Função Social da Propriedade 
Urbana, aquela entendida como uso e a ocupação do solo, que 
respondem às exigências fundamentais da sociedade, consolidadas 
nas Diretrizes do Plano Diretor (27).

A análise da Lei Complementar Nº 03/199 (27), a partir dos dados 
da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC (2002)16

(28), realizada após dez anos de instituído Plano Diretor, revela que:  o 
município criou uma estrutura para a pasta de meio ambiente, mas, não 
tinha ações de planejamento com as instituições de saúde e turismo 
municipal; Tinha apenas 23 funcionários ativos, sendo três com 
vínculo empregatício e os serviços, eram terceirizados; o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente foi instituído, contudo, não tinha acordo 
de gestão com órgão estadual ambiental e não tinha participação em 
Consórcios Intermunicipais, nem participação em Comitê de Bacia 
Hidrográfica; não foi criado qualquer fundo ou recurso instituído para 
financiamento da gestão ambiental. A única legislação ambiental 
específica está no capítulo do PDDU aprovado(28). 

16A Pesquisa de 
Informações Básicas 
Municipais - MUNIC 
teve início em 1999, 
extensiva à totalidade 
dos municípios do País. 
Os temas e questões 
abordados em seu 
questionário básico são 
levantados regularmente 
e visam responder 
às necessidades 
de informação da 
sociedade e do Estado 
brasileiro, com vistas 
à consolidação 
de uma base de 
dados estatísticos e 
cadastrais atualizados 
e que proporcionem um 
conjunto relevante de 
indicadores de avaliação 
e monitoramento dos 
quadros institucional 
e administrativo das 
municipalidades.
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O contexto de gestão do território cuiabano após dez anos do PPDU é revelador das condições 
de vida da população no território, de acordo com os dados sociodemográficos apresentados 
no Painel 3. Conforme o Mapa 01 (Mapa Territorial de Cuiabá – Mato Grosso) , o território 
mato-grossense tem uma área de 903.207,050 km² e o território municipal cuiabano é de 
3.291,696km², representando 0,36% do estadual. Quanto à população residente em Mato 
Grosso, segundo Censo 2010 era de 3.035.122, sendo 81,80% urbana; em Cuiabá a população 
residente era de 551.098 pessoas e a urbana representava 98,13%. E a população urbana 
cuiabana representava 21,78% da estadual (20).

Quanto a composição da população urbana pelo quesito raça/cor, 60,11% da população 
no estado é Negra, Indígenas são 0,23%, Asiática são 1,23% e a Branca representa 38,42%. 
No território de Cuiabá a população Negra urbana representa 64,82%, Indígenas são 
0,30%, Asiática são 1,38% e Branca 33,49% (20). Os dados raciais garantem à pesquisa 
o aprofundamento nas desigualdades resultantes do ordenamento territorial de Cuiabá, 
e o que se nota é a falta de segurança social, ambiental e climática à população Negra. 
Conforme o IVS e suas dimensões (Painel 01), as desigualdades têm raça e gênero; são os 
23,49% em escala estadual que não têm acesso a infraestrutura urbana, renda, trabalho, e 
educação no espaço urbano cuiabano, deixando claro que o PDDU (1992) (27), atento ao 
desenvolvimento da produção econômica, não foi capaz de assegurar a função social da 
cidade.

A ausência de uma política pública ambiental e de recursos hídricos em 
Cuiabá em 1992, colocou em risco de médio e longo prazos a bacia do Rio 
Cuiabá e a cuiabana. Em pesquisa publicada, no ano de 2013, o pesquisador 
Cézar Clemente Pires Dos Santos (29) apresenta os resultados da análise do 
índice de rugosidade, em função da densidade de drenagem e declividade 
média da bacia, afirmando que esse alcançou valor representativo de 108,5. 
Segundo o autor “quanto maior o índice, maior será o risco de degradação 
da bacia. Desta forma, o valor encontrado sugere que a bacia do rio Cuiabá 
possui susceptibilidade alta de degradação” (29). Os

17Com uma área 
territorial de 
903.357,908 km2, 
Mato Grosso é o 
terceiro território 
estadual brasileiro, 
o primeiro é o 
Amazonas seguido 
do Pará, todos na 
Amazônia Legal.
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4.1Dimensões das mudanças em condições extremas em Cuiabá

Reconhecendo o contexto socioespacial do território urbano cuiabano, as analises se 
aprofundam sobre os impactos de médio e longo períodos que mudanças extremas do clima 
podem resultar em desastres humanos, diante das desigualdades e falta de investimento em 
políticas de adaptação na infraestrutura urbana. A gestão do território após dez anos do PPDU 
é reveladora das condições de vida da população, conforme os dados sociodemográficos 
apresentados no Painel 3.

Desta maneira, o Mapa 01 (Mapa Territorial de Cuiabá – Mato Grosso) espacializa a área 
territorial de 903.207,050 km² do estado mato-grossense18  e a área territorial de Cuiabá, 
no bioma Cerrado, com 3.291,696km², representa 0,36% do território estadual. Com 98,13% 
da população residente urbana, essa representava 21,78% da população estadual urbana 
(20). Os dados contribuem para uma análise mais profunda sobre desigualdades diante do 
ordenamento territorial urbano de Cuiabá, revelando falta de segurança social, ambiental 
e climática à população Negra, conforme dados do IVS (Painel 01). 

Os impactos das mudanças do clima têm determinantes raciais e de gênero, sendo que, 
em escala estadual, 23,49% da população urbana é Negra e está em vulnerabilidade 
pelo não investimento público e privado em infraestrutura urbana, renda, trabalho e 
educação, diante do PDDU -1992 (27), atento à produção econômica e omisso no que 
se comprometeu, no que diz respeito à função social da cidade. Isso torna importante a 
análise da primeira revisão do PDDU-1992 (27), realizada quatorze anos depois e aprovada 
na Lei Complementar nº 150 de 29 de janeiro de 2007, o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Estratégico de Cuiabá – PDDE (30). 

A revisão trouxe avanços ao dar profundidade aos temas dos direitos fundamentais19, 
reconhecendo os direitos sociais, de gênero, de saúde, ambiental e de acesso à terra 
urbana, para a população em vulnerabilidade pelas “necessidades básicas” aprovadas na 
Lei Complementar 03/1992 (27), que normatizou a segregação racial urbana nas diretrizes 
que estabeleceu a função social da propriedade urbana. 

O PDDE de Cuiabá estabelece no Art. 3º 
da Lei Complementar 150/2007, que esse 
deve proporcionar o desenvolvimento 
integrado, harmonioso, o bem-estar social e a 
sustentabilidade de Cuiabá e da Região do seu 
entorno, considerado este como instrumento 
básico, global e estratégico da política de 
desenvolvimento urbano e rural, determinante 

18Com uma área territorial de 903.357,908 km2, Mato Grosso 
é o terceiro território estadual brasileiro, o primeiro é o 
Amazonas seguido do Pará, todos na Amazônia Legal.

19Conforme a Constituição Federal de 1988, a cidadania se 
estabelece com o reconhecido do Direitos Fundamentais, 
conforme o Art. 3º é dever do Estado erradicar a pobreza, a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
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para todos os agentes públicos e privados. 

Enfatiza no primeiro parágrafo do Art. 3º,  o objetivo do ordenamento é: “ampliar a oferta 
e melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados pela Municipalidade, buscando 
atender às aspirações das populações urbana e rural do Município”; e terceiro parágrafo, que 
estabelece que, sem prejuízo à autonomia municipal, o PDDE de Cuiabá deve ser compatível 
com os seguintes instrumentos: I – planos internacionais, nacionais, regionais e estaduais 
de ordenação do território e do desenvolvimento econômico e social; II – planejamento da 
Região Polarizada de Cuiabá.

Para garantia do objetivo e instrumentos o Art. 8º20 da Lei 150/2007, estabelece como 
horizonte temporal o ano de 2022, subdividindo-o em curto, médio e longo prazos: I – curto 
prazo, até o ano de 2009; II – médio prazo, compreendido entre 2010 e 2014; e III – longo 
prazo, compreendido entre 2015 e 2022.

O plano diretor cuiabano deveria ser realizado em conjunto com o município de Várzea 
Grande; inclusive é um alerta dos responsáveis pelo PPDE (2007) aprovado, alegando que 
fortaleceria a política de enfrentamento às desigualdades nos municípios, devido à falta de 
gestão territorial ambiental, de ocupação da terra urbana, de moradia, sistema viário, trânsito 
e transporte, além de desenvolvimento econômico e social  (30).
gestão territorial ambiental, de ocupação da terra urbana, de moradia, sistema viário, trânsito 
e transporte, além de desenvolvimento econômico e social  (30).

20Parágrafo primeiro. Este PDDE poderá 
ser revisto a cada oito anos, ou quando 
necessário, contados da sua aprovação. 
Parágrafo segundo. As revisões referidas no 
Parágrafo primeiro deverão compatibilizar o 
PDDE com as alterações legais de âmbito 
nacional e estadual e as transformações 
econômicas e sociais que ocorram no 
Município, no Estado e no País.

21Conceituado no que o IBGE classifica 
como Aglomerado Subnormal: é uma 
forma de ocupação irregular de terrenos de 
propriedade alheia – públicos ou privados 
– para fins de habitação em áreas urbanas 
e, em geral, caracterizados por um padrão 
urbanístico irregular, carência de serviços 
públicos essenciais e localização em áreas 
com restrição à ocupação.

Esse alerta é de extrema relevância, pois a área urbana de Mato Grosso é de 519,7 km² e a 
de Cuiabá é de 175,9 km² o que representa 33,84% da área urbana estadual (31) . 

A revisão conjunta com Várzea Grande, que reconheceria o Aglomerado Urbano (Cuiabá e 
Várzea Grande) apresentado na Figura 2 (Áreas urbanizadas do Brasil: 2015), um desafio 
diante dos impactos social, ambiental e climático em que 
vivem os territórios e chama a atenção para efetivação 
dos instrumentos de planejamento da região polarizada 
que o PDDE de Cuiabá estabelece. O município de Várzea 
Grande tem 98,96% da população residente no perímetro 
urbano e quando somada com a população de Cuiabá 
na formação do aglomerado urbano, representa 31,80% 
da população urbana estadual (20).  Quanto às áreas  
urbanizadas no estado são 519,7 km² (33), em Cuiabá 
são 175,9 km² (31), o que representa 33,84% da área 
urbana estadual.

Na realidade estadual é preciso atenção ao aglomerado 
urbano21 por esse se constituir no limite Sul do território 
cuiabano e Norte de Várzea Grande, um perímetro 
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de 64 km dos 980 km do Rio Cuiabá. O aglomerado é motivo de preocupação pela falta 
de planejamento territorial na bacia hidrográfica do Rio Cuiabá que tem 102.750 km², 
ocupada pelo maior perímetro urbano e de densidade populacional, fato que não se repete 
em nenhuma outra bacia estadual.  

As preocupações devem ser transformadas em ações de adaptação às mudanças do 
clima em médio prazo, diante dos usos da bacia do Rio Cuiabá para o abastecimento e 
esgotamento sanitário pelos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A Pesquisa Nacional 
de Saneamento Básico (PNSB) 2017 – IBGE (32) sobre os tipos de captação de água, 
revela que o município de Cuiabá tem 63 pontos de captação: são 11% superficiais e 82% 
em poços profundos. E Várzea Grande tem 11 pontos de captação: são 18,18% superficiais 
e 81,82% em poços profundos. 

Sobre o volume de água captada em metros cúbicos por dia: Cuiabá capta (284.170 mil 
m³/dia) sendo 95,26% superficial e 4,74% em poços profundo, enquanto Várzea Grande 
capta 97.978 mil m³/dia, sendo 73,72% superficial e poço profundo, 26,28%. 

Em relação aos serviços de esgotamento sanitário por rede coletora em funcionamento e 
com disposição final de efluente tratado, a bacia do Rio Cuiabá é a principal receptora do 
esgotamento do aglomerado urbano. 

Quanto ao tratamento de esgoto: Cuiabá realiza tratamento secundário do volume de 
31.536 mil m³/dia lançado no rio. Já Várzea Grande não apresentou informações sobre 
tratamento preliminar, primário ou secundário. E sobre existência de tratamento do lodo, 
os municípios apresentam como destino os aterros sanitários, sendo que Cuiabá realiza as 
etapas de desidratação e outras formas, e o município de Várzea Grande adensa, estabiliza 
e desidrata (32).  

O uso das águas superficiais e aquífero da bacia para abastecimento e esgotamento 
urbano, tem interdependência com os estudos científicos sobre precipitação, erosão e 
degradação ambiental, pois, a urbanização é responsável pelos impactos de curto prazo 
das mudanças do clima na realidade das cidades brasileiras. Por esse motivo, reconhecer 
a erosão e degradação ambiental causadas pela urbanização é estrutural para formulação 
de ações de adaptação às mudanças climáticas nas revisões do PDDE (2007). 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá (PDDE) (30), aprovado em 2007, 
é a primeira revisão do PDDU de 1992 (27), com avanços sobre direitos sociais, de gênero, 
de saúde, ambiental e de acesso à terra urbana, para a população urbana mergulhada 
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em violações de direitos fundamentais22 e não “necessidades básicas” conforme versa a 
Lei Complementar 03/1992 (27), com a normatização da segregação racial ao efetivar as 
diretrizes da função social da propriedade urbana na cidade. 

22Conforme a Constituição Federal 
de 1988, a cidadania se estabelece 
com o reconhecido do Direitos 
Fundamentais, conforme o Art. 3º é 
dever do Estado erradicar a pobreza, 
a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.

Cabendo a realização e gestão de planos diretor que tenham 
como meta enfrentar o alto índice de vulnerabilidade social na 
infraestrutura urbana sobre a população Negra e Indígena em 
vulnerabilidade climática de curto, médio e longo prazos, se não 
for mudada a estrutura e forma de ordenar o território urbano.  
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Figura 2 – Áreas urbanizada do Brasil: 2015   
Fonte: IBGE (2017) 
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Como revela os dados o território urbano sofre os impacto da urbanização desigual que se 
tornam visíveis  na distribuição das unidades de saúde de atenção primária e urgência, com 
base nas condições sociodemográficas nos subdistritos: Administração Regional Centro-
Oeste - Cuiabá e Administração Regional Sul-Leste - Cuiabá - Coxipó da Ponte se aprofunda 
nas escalas dos bairros de Jardim Industriário, Quilombo e Pedra 90, conforme o Mapa 02 
(Distribuição Urbana dos Serviços de Saúde em Cuiabá – Mato Grosso).

Começamos com a contextualização do subdistrito Administração Regional Centro-Oeste 
– Cuiabá, cuja totalidade populacional é urbana, composta por 55.623 mil pessoas, que 
representam 21,54% dos residentes do município. No quesito raça/cor, a população se 
subdivide da seguinte forma: Negra 56,67%, Indígenas 0,27%, Asiática 1,48% e Branca 
41,58%. Quanto ao bairro Quilombo, no subdistrito, a população também é urbana e 
representa 6,50% das pessoas residentes no subdistrito,  apresentando a  distribuição a 
seguir, pela raça/cor no bairro: Negras 47,02%, Indígenas 0,18%, Asiáticas 2,14% e Branca 
50,65% (20).  

Analisando a distribuição das unidades de atenção básica municipal (34), o subdistrito 
Administração Regional Centro-Oeste - Cuiabá integra a Região de Planejamento Oeste 
com um total de 14 unidades de saúde. No entanto, atenção ao Mapa 02: este evidencia a 
concentração de 15 unidades de internação (média e alta complexidade) e 05 de atenção 
básica num raio de menos de 3 km da poligonal do bairro Quilombo. 

O bairro de maioria Branca concentra 20 unidades de saúde num pequeno perímetro urbano 
e importa analisar a classe e rendimento mensal da população residente, segundo o Censo 
2010 são 6.738 pessoas com 10 anos ou mais de idade no bairro Quilombo. Analisando 
as faixas de rendimento por raça/cor do bairro Quilombo, observaremos as seguintes 
distribuições: a) entre 1/4 e 2 salários mínimos mensal - 37,61% Negros,  42,86% Indígenas, 
20,42% Asiáticos e  19,11% Brancos; b) om rendimento mensal de 5 a 10 salários-mínimos 
-  8,29% negros, 7,14% Indígenas, 21,13% Asiáticos e 15,02 Brancos.(20).   

Os dados evidenciam o índice de vulnerabilidade social que impacta a totalidade populacional 
na escala urbana, em especial as mulheres Negras e Indígenas. Neste caso, a infraestrutura 
urbana apresenta segregação racial profunda, com desigualdade de rendimento entre Negras 
e Brancas, e Negras e Asiáticas.   

na escala urbana, em especial as mulheres Negras e Indígenas. Neste caso, a infraestrutura 
urbana apresenta segregação racial profunda, com desigualdade de rendimento entre Negras 
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Há evidências de que a segregação racial urbana se reflete na análise da infraestrutura de 
saúde no subdistrito Administração Regional Sul-Leste - Cuiabá - Coxipó da Ponte na 
Região de Planejamento Sul da Saúde municipal pelas 26 unidades de atenção básica (34). 

São 18 unidades de atenção básica especializadas no subdistrito e unidades de internação 
(média e alta complexidade) são apenas 02 unidades distribuídas num raio de cerca 
9 km – o que torna a constatação da segregação urbana em comparação a região do 
Bairro Quilombo (Mapa 02). E se confirma quando analisamos a população residente no 
subdistrito eram 145.369 (26,88%) da municipal, a população Negra representava 68,64%, a 
Indígenas eram 0,20%, a Asiática eram 1,10% e Branca eram 30,06% (20). Essa composição 
é o reflexo de um espaço urbano segregado.

Na escala dos bairros, a população residente de Pedra 90 representava 30,41% do subdistrito 
entre os grupos: Negra eram 76,22%, Indígena eram 0,16%, Asiática eram 0,75% e Branca 
eram 22,71%. Já no bairro Jardim Industriário residem 6,88% da população urbana do 
subdistrito: a população Negra era 67,67%, Indígena eram 0,19%, Asiática eram 1,11% e a 
Branca eram 31,02% (20). 

No que diz respeito ao rendimento mensal, 17.872 pessoas com 10 anos ou mais de idade 
no bairro Pedra 90,  se dividem da seguinte forma considerando os cruzamento de faixas de 
rendimento e a variável raça/cor: a) pessoas com rendimento de 1/4 a 2 salários-mínimos 
mensal: 51,75% Negras;  62,86% Indígenas; 54,48% Asiáticas e 53,25% Brancas; b) Com 
rendimento mensal de 5 a 10 salários-mínimos: 6,47% Negras; 5,71% Indígenas,  Asiáticas 
11,19%; e Branca 8,25% (20).  

Quanto ao bairro de Jardim Industriário a população era de 8.633 na classe de rendimento 
mensal de pessoas com 10 anos ou mais de idade, com rendimento de 1/4 a 2 salários-
mínimos mensais: eram 36,76% na população Negra; na Indígenas eram 70,59%; na 
Asiáticas eram 44,21%; e na população Brancas eram 35,11%.  Com rendimento mensal 
de 5 a 10 salários-mínimos, na população Negra eram 12,50%, na Indígena eram 5,88%, 
Asiática 13,68% e na Branca eram 15,58% (20).    

Os dados de composição populacional e rendimento nos bairros Pedra 90 e Jardim 
Industriário são reveladores da vulnerabilidade pela falta de infraestrutura urbana no território 
– e evidência práticas de racismo em suas formas institucional e ambiental, sobre os grupos 
humanos majoritários Negros e Indígena ocupantes da área de expansão urbana. De alguma 
forma o atual ordenamento impacta toda população cuiabana, contudo, esses dois grupos 
populacionais são os primeiros renegados do acesso aos direitos fundamentais que se 
propõe às revisões do Plano Diretor. 
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CADERNO IYALETA - VOL. 2

5.Considerações

As análises para a cidade de Cuiabá nos mostram um cenário desfavorável nas 
condições de moradia e saúde, com concentração dos piores indicadores entre a população 
Negra e Indígena, em particular às mulheres. Esta situação é o resultado das desigualdades 
estruturais étnico-raciais e de gênero e da urbanização desigual. 

A maior vulnerabilidade destes grupos é refletida nas taxas de incidência de arboviroses 
(Zika, Dengue e Chikungunya) e no perfil étnico-racial e de gênero dos casos de arboviroses, 
que acendem um alerta e evidenciam a necessidade da revisão do plano diretor urbano 
municipal da cidade e a elaboração do plano territorial de mudanças climáticas com ações 
de adaptação e resiliência às mudanças extremas do clima, considerando os desfechos em 
saúde e as desigualdades étnico-raciais e de gênero.

 Reforça-se também a necessidade de trazer as mulheres, em particular, as Negras 
e Indígenas, para o centro das discussões e decisões sobre adaptações às mudanças 
climáticas, bem como à revisão do plano diretor municipal da cidade. 

 Chama atenção ainda a não disponibilidade de dados relativos à população urbana 
desagregadas por raça/etnia e sexo, o que dificulta, e mascara em certa medida, o real 
efeito dos impactos das mudanças climáticas nas taxas de incidência das arboviroses e na 
mortalidade infantil, considerando a intersecção de raça e gênero. 

 Ações locais junto aos gestores, serviços e profissionais de saúde, visando melhorias 
na qualificação do preenchimento do quesito raça/cor nos sistemas de informação em 
saúde são necessárias, considerando o Racismo Institucional que permeia a qualificação do 
seu preenchimento nos serviços de saúde.

 A revisão do Plano Diretor de Cuiabá, aprovada em 2007, não foi capaz de reduzir 
desigualdade raciais, étnicas e de gênero, mesmo estabelecendo capítulos específicos 
de reconhecimento de direitos fundamentais; os investimentos no crescimento industrial 
baseado na agroindústria têm impacto de curto prazo nas mudanças do clima territorial e 
coloca a população majoritariamente Negra e Indígena em risco de saúde e climático nos 
bairros Pedra 90 e Jardim Industrial. 
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 Será preciso uma revisão de Plano Diretor que não exclua dos estudos técnicos a 
realização territorial das escalas municipal, regional e estadual, no que se refere à temperatura, 
precipitação, uso do solo e erosão, além da degradação ambiental da Bacia Hidrográfica 
do Rio Cuiabá; será preciso um grande investimento político de adaptação às mudanças 
climáticas nos próximos 20 anos para conservação ambiental e climática da bacia.

 

 A urbanização cuiabana é reveladora do processo de gestão pública e privada na 
escala do Estado de Mato Grosso, que gesta pela apropriação e exploração os bens naturais 
nos biomas Cerrado, Pantanal e Amazônia, com a política de crescimento econômico 
agroindustrial, conforme, Sintesis 2010 da CEPAL: uma política desastrosa para os 
ecossistemas – por prover em curto prazo ganhos financeiros, e a médio e longo prazo a 
degradação irrecuperável dos ecossistemas - conforme os relatórios do IPCC. 

 O município apresenta urgência de um Plano Diretor elaborado de forma participativa 
e com dados científicos, ambientais, hidrográficos, climáticos, sociais e culturais, que 
tenham como base as dimensões das mudanças do clima, diante da urbanização desigual 
e da negação de direitos fundamentais; ações e metas de monitoramento que garantam um 
ordenamento territorial de Cuiabá com segurança social, ambiental e climática à população 
Negra e Indígena são essenciais e urgentes.

 A revisão do Plano Diretor de Cuiabá deverá avançar no sentido de garantir a Função 
Social da cidade para as pessoas Negras e Indígenas, grupos colocados sistematicamente 
às margens do bem-estar e da prosperidade social, pela normatização da segregação racial 
efetivada na última revisão do plano. 

 As mudanças climáticas impactam as mulheres e seus direitos de forma mais aguda, 
sobretudo as mulheres pertencentes a grupos racialmente oprimidos. Diante disso, os 
Planos diretores devem, além de contemplar as questões de gênero e raça/etnia, propor 
ações efetivas e metas que garantam a superação dessas desigualdades no espaço urbano, 
tendo em vista a função social da cidade.   

 Por fim, a necessidade de revisão do PDDU que reconheça que a falta de uma 
política municipal que ordene um plano diretor integrado com programas ambientais, plano 
de saneamento e planos de mudanças climáticas em Cuiabá, impactam o financiamento 
público e privado das ações de adaptação e mitigação, diante da urbanização desigual da 
cidade, que aprofunda as desigualdades étnico-racial e de gênero nas populações municipal 
e estadual. 
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