
Vera Lúcia M. S. Guarim
Silvia R. F. Vilanova

Parques Urbanos de 

Cuiabá, Mato Grosso
Mãe Bonifácia e Massairo Okamura

Organizadoras

Miolo3.indd   1Miolo3.indd   1 4/6/2008   15:43:484/6/2008   15:43:48



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Reitor

Paulo Speller

Vice-Reitor

Elias Alves de Andrade

Pró-Reitora Administrativa

Adriana Rigon Weska

Pró-Reitora de Planejamento

Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Matilde Araki Crudo

Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação

Marinêz Isaac Marques

Pró-Reitor de Pesquisa

Paulo Teixeira de Sousa Júnior

Pró-Reitora de Vivência Acadêmica e Social

Marilda Esteves Calháo Matsubara

CONSELHO EDITORIAL DA EdUFMT (2007-2009)

Profª Drª Elizabeth Madureira Siqueira (Presidente)

Drª Alice G. Bottaro de Oliveira

Drª Anna Maria R. F. M. da Costa (Comunidade)

Dr. Antonio Carlos Maximo

Drª Cássia Virgínia Coelho de Souza

Drª Célia M. Domingues da Rocha Reis

Drª Eliana Beatriz Nunes Rondon

Ms. Gabriel Francisco de Mattos

Dr. Geraldo Lúcio Diniz

Drª Jacqueline Fernandes de Cintra Santos

Dr. Joaquim Eduardo de Moura Nicácio

Drª Leny Caselli Anzai

Drª Maria da Anunciação P. Barros Neta

Drª Maria Inês Pagliarini Cox

Drª Mariza Inês da Silva Pinheiro

Ms. Nileide Souza Dourado (Técnica)

Drª Onélia Carmem Rosseto

Dr. Paulo Augusto Mário Isaac

Drª Sandra Cristina Moura Bonjour

Drª Suíse Monteiro Leon Bordest (Comunidade)

Drª Telma Cenira Couto da Silva

Terêncio Francisco de Oliveira (Técnico)

Lauro Virgínio de Souza Portela (Acadêmico)

Geniana dos Santos (Acadêmica)

Miolo3.indd   2Miolo3.indd   2 4/6/2008   15:43:484/6/2008   15:43:48



Cuiabá | 2008

Vera Lúcia M. S. Guarim
Silvia R. F. Vilanova

Organizadoras

Parques Urbanos de 

Cuiabá, Mato Grosso
Mãe Bonifácia e Massairo Okamura

Miolo3.indd   3Miolo3.indd   3 4/6/2008   15:43:484/6/2008   15:43:48



Av. Senador Metello, 3773, Jardim Cuiabá
Cuiabá-MT – CEP: 78030-005
Telefax: (65) 3624 5294
e-mail: editora@entrelinhaseditora.com.br | www.entrelinhaseditora.com.br

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/nº (Coxipó)
Cuiabá-MT – CEP: 78060-900
Fone: (65) 3615 8322 | Fax: (65) 3615 8325

Rua 3, s/nº, 3º andar, Prédio do IOMAT, C.P.A. Cuiabá/MT – CEP: 78050-970
Fone: (65) 3613 3500 | Fax: (65) 3613 3502
e-mail: fapemat@fapemat.mt.gov.br | www.fapemat.mt.gov.br

© Vera Lúcia M. S. Guarim e Silvia R. F. Vilanova, 2008.

Coordenadora

Revisão e Normalização

Elizabeth Madureira Siqueira
Eliete Hugueney de Figueiredo

Editora

Produção Gráfi ca

Design Gráfi co

Diagramação

Foto da Capa

Maria Teresa Carrión Carracedo
Ricardo Miguel Carrión Carracedo
Helton Pereira Bastos
Ronaldo Guarim Taques
Ricardo Miguel Carrión Carracedo

Índices para catálogo sistemático:

1. Cuiabá  :  Mato Grosso  :  Parque urbanos  :  
Conservação e proteção 333.78316098172

2. Parques urbanos  :  Cuiabá  :  Mato Grosso
:  Conservação e proteção 333.78316098172

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

08-05201 CDD-333.78316098172

Parques Urbanos de Cuiabá, Mato Grosso  |  Mãe 
Bonifácia e Massairo Okamura / Vera Lúcia M. S. 
Guarim,  Silvia R. F. Vilanova.  --  Cuiabá, MT  :
Entrelinhas  :  EdUFMT, 2008.

Bibliografi a.
ISBN 978-85-87226-74-7 (Entrelinhas Editora)
ISBN 978-85-327-0270-8 (EdUFMT)

1. Conservação da natureza 2. Gestão ambiental 
3. Parques urbanos - Cuiabá (MT) 4. Proteção 
ambiental I. Guarim, Vera Lúcia M. S. . II. 
Vilanova, Silvia R. F. .

Miolo3.indd   4Miolo3.indd   4 4/6/2008   15:43:484/6/2008   15:43:48



Nossos centros urbanos podem ser vistos como exemplos do 
nosso destino ambiental global. Nosso sucesso na ultrapas-
sagem dos desafi os para proteger a diversidade biológica em 
áreas urbanas é uma boa medida do nosso comprometi-
mento em relação à proteção dos ecossistemas em atividade 
do mundo inteiro. Se não conseguirmos agir como líderes 
responsáveis em nossa própria casa, as perspectivas a longo 
prázo para diversidade biológica no resto do planeta serão 
verdadeiramente sombrias.

(Murphy, 1997)
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Apresentação
Esta obra reúne estudos desenvolvidos nas principais áreas verdes de Cuia-

bá, capital do estado de Mato Grosso. A rápida expansão da cidade, de forma 
não planejada, teve por conseqüência a fragmentação da cobertura vegetal. 
Esse processo, além de ocasionar a redução da diversidade biótica local, im-
plica também na alteração da paisagem e infl uencia no aumento da já elevada 
temperatura regional.

Neste panorama, a conservação dessas áreas naturais remanescentes pode 
contribuir para a manutenção da diversidade, conforto e qualidade de vida 
dos cidadãos.

No primeiro Capítulo são apresentados os fragmentos que ainda não pos-
suem proteção legal, mas que ainda mantém características importantes que 
justifi cam sua conservação. Em seguida, são apresentadas as unidades de 
conservação previstas pelo Sistema Municipal de Unidades de Conservação – 
SMUC e demais Parques de Cuiabá, com o objetivo de resgatar suas histórias, 
características e importância para a sociedade.

Os capítulos seguintes abordam os Estudos Ambientais realizados nos 
Parques Mãe Bonifácia e Massairo Okamura, principais parques da cidade. Os 
estudos foram realizados pelos alunos da disciplina Conservação e Preservação 
dos Recursos Naturais, do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 
do Instituto de Biociências da UFMT, dos períodos acadêmicos de 2001/1 e 
2006/1.

O uso possível de parques e unidades de conservação, principalmente em 
áreas urbanas, inclui, além da conservação, as possibilidades de desenvol-
vimento de atividades de educação ambiental, recreação em contato com a 
natureza, turismo ecológico, contribuindo também, com o desenvolvimento 
regional ordenado.

Dessa forma, as áreas abordadas nesta obra, incorporam uma importante 
dimensão social possibilitando: prática de atividades escolares e de exercícios 
físicos; interpretação da natureza; observação de aves e outros aspectos am-
bientais; conhecimento de expressões particularizadas da vegetação regional, 
entre outros.

Vera Lúcia M. S. Guarim

Silvia R. F. Vilanova
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Prefácio
Nos centros urbanos, se tornam cada vez mais necessários a existência de 

unidades de conservação e áreas verdes que irão contribuir diretamente com 
a manutenção do micro-clima e dos corpos d’água existentes, além de ajudar 
a levantar a autodefesa do meio ambiente, onde a educação do cidadão se 
torna integrada à realidade.

A importância das unidades de conservação urbanas de Cuiabá para a popu-
lação usuária e a comunidade em geral é tão clara que gera uma preocupação 
com a paisagem urbana e a natural, despertando o senso de preservação e a 
importância do maior conhecimento sobre a biodiversidade existente nestes 
espaços.

Este livro é um convite a todos a conhecer estas áreas e refl etir sobre o valor 
deste conhecimento aplicado a sua manutenção, e ainda reconhecer a grande 
importância da produção do conhecimento científi co tão valioso, gerado pela 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que subsidia a valorização 
ambiental e a tomada de decisão frente ao delineamento das políticas públicas 
para a conservação da biodiversidade de Mato Grosso.

Boa Leitura!

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2008.

Eliani Fachim
Superintendente de Biodiversidade | SEMA-MT
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Fragmentos de habitat em Cuiabá-MT | 15

Fragmentos de habitat 
em Cuiabá-MT

Silvia R. F. Vilanova

Vera Lúcia M. S. Guarim

A fragmentação é um processo pelo qual uma grande e contínua área de 
vegetação é tanto reduzida em seu tamanho, quanto é dividida em dois ou 
mais fragmentos.

As vegetações nativas que antes ocupavam grandes áreas, além de estarem 
sendo destruídas rapidamente são freqüentemente divididas em pequenos peda-
ços pela atividade humana. Quando a vegetação é destruída, fragmentos desta 
geralmente são deixados para trás. Estes fragmentos são geralmente afastados 
um dos outros, por uma paisagem altamente modifi cada ou degradada.

Esse processo leva a uma drástica redução na diversidade biótica local, seja 
imediatamente, através de efeitos de perda de área, ou a longo prazo, através 
dos efeitos de isolamento (PRYMACK e RODRIGUES, 2002).

A macro-zona urbana de Cuiabá, capital matogrossense, possui 251,94 km2 
de área e localiza-se na província geomorfológica denominada Baixada Cuia-
bana, entre as coordenadas geográfi cas 15o 35’ e 56’’ de latitude sul e 56o 06’ 
e 01’’ de longitude W de Greenwich.

Segundo o estudo realizado por Maitelli (1997), as características climáticas 
são típicas de regime tropical continental, tipo AW na classifi cação de Köppen, 
com presença constante de temperaturas elevadas e fi tofi sionomia típica de Cer-
rado. A explosão populacional, intensifi cada a partir da década de 70, provocou 
a expansão da cidade em todas as direções. Esse crescimento não planejado 
fragmentou os espaços naturais, reduzindo drasticamente a cobertura vegetal.

Uma das formas de garantir a preservação de comunidades biológicas in 
situ é o estabelecimento de áreas legalmente protegidas, embora ainda seja 
uma medida controvertida, pois a legislação e aquisição de terras, por si só, 
não asseguram a conservação do habitat, mas representam um importante 
ponto de partida (PRYMACK e RODRIGUES, 2002).

Vários estudos foram realizados, sob diferentes opções metodológicas, com 
o intuito de demonstrar os benefícios da manutenção de parques e áreas verdes 
no meio urbano. Essas áreas exercem infl uência principalmente sobre o clima, 
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determinando no ambiente um micro-clima que se caracteriza por temperatura 
média anual mais baixa, com variações de menor amplitude, umidade relativa 
do ar mais elevada, mantendo a temperatura mais constante, especialmente no 
período da seca, diminuindo a aridez e o calor (GIVONE, 1991).

Sobre o solo, as áreas verdes agem contribuindo na formação do húmus, 
protegendo contra a erosão do solo pela ação das águas, nos corpos d’água 
assegurando a regularização do regime das águas. Estas áreas participam tam-
bém da luta contra a poluição do ar, produzida pelas cidades, proveniente 
principalmente das descargas dos automotores. Além disso, desempenham um 
papel importante sob o ponto de vista paisagístico, pois confi guram expressões 
particularizadas da vegetação regional e incorporam elementos essenciais para 
as cidades (DUARTE, 2000).

A infl uência de área verde para o conforto térmico na cidade de Cuiabá 
tem sido discutido com o objetivo de demonstrar a importância da cobertura 
vegetal. Pesquisando-se a história da urbanização na cidade, percebe-se a cor-
relação entre a urbanização mais intensa e o aumento da temperatura mínima 
média anual. A modifi cação dos parâmetros da superfície e da atmosfera pela 
urbanização deu origem à formação das chamadas ilhas de calor, caracterizadas 
para Cuiabá por Maitelli (1994).

A conservação dos fragmentos urbanos que resistiram à ocupação antrópi-
ca e recuperação das áreas que ainda apresentam condições de melhoria são 
essenciais, não só sob o aspecto ambiental, como também para a melhoria da 
qualidade de vida da população.

Dessa forma, torna-se imprescindível identifi car e caracterizar os parques 
e unidades de conservação dentro da área urbana de Cuiabá, bem como as 
áreas verdes remanescentes ainda não protegidas, para uma possível utilização 
destes como parques ou unidades de conservação.

Para realização deste estudo foram realizadas visitas de campo em todas 
as áreas para verifi cação in locus das características físicas e biológicas, as-
sim como pesquisa documental (trabalhos realizados nas áreas) e entrevistas 
semi-estruturadas nas instituições responsáveis pelas áreas: IPDU – Cuiabá-MT 
(Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano), SMADES – Cuiabá-MT (Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), SEMA-MT 
(Secretaria do Estado de Meio Ambiente) CCZ – Cuiabá (Centro de Controle de 
Zoonoses, INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Ibama – Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, UFMT (Univer-
sidade Federal de Mato Grosso) e administração dos Parques, da Saúde, Mãe 
Bonifácia, Massairo Okamura e Horto Florestal.

Área Urbana de Cuiabá
A macro-zona urbana da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, possui 251,94 

km2, localiza-se na província geomorfológica denominada Baixada Cuiabana, 
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entre as coordenadas geográfi cas 15o 35’ e 56’’ de latitude sul e 56o 06’ e 01’’ de 
longitude W de Greenwich. As altitudes variam de 146 metros a 250 metros.

As características climáticas são típicas de regime tropical continental, tipo 
AW na classifi cação de KÖPPEN, com presença constante de temperaturas ele-
vadas, registrando média anual em torno de 25,7oC, com duas estações bem 
defi nidas: uma seca (outono-inverno) e uma chuvosa (primavera-verão). Nos 
meses de setembro e outubro as médias de temperatura máximas atingem entre 
32,6oC (MAITELLI, 1994). O índice pluviométrico anual varia de 1.250 a 1.500 
mm e a velocidade média anual do vento é de 1.7 m/s.

A cidade de Cuiabá apresenta uma área relativamente bem drenada, cujo 
principal curso é o Rio Cuiabá que percorre 18 km na área urbana, e os afl uen-
tes Rio Coxipó, Córrego Prainha, Ribeirão da Ponte, Manuel Pinto, Moinho, 
Barbado, Gambá e São Gonçalo, que se integram à bacia do Cuiabá.

A cobertura vegetal da área urbana é constituída principalmente por rema-
nescentes de Cerrado, Cerradão, Matas Ciliares e vegetação exótica. As áreas 
periféricas são dominadas pela vegetação de cerrado, com árvores de cerca 
de quatro metros de altura e cerradão, tipo vegetacional fl orestal de cerrado, 
com árvores que atingem cerca de oito metros de altura e copas entrelaçadas. 
A mata ciliar que acompanha os corpos d’água apresentam mais densa que o 
cerradão, podendo ocorrer árvores com mais de dez metros de altura. A mata 
semi-descídua e a mata de encosta, com espécies arbóreas com extratos de mais 
de dez metros de altura, ocorrem mescladas às demais formações nas áreas de 
relevo mais acentuado. A vegetação nativa da região e os remanescentes de 
cerrado formam um verdadeiro cinturão em torno da área urbana de Cuiabá 
(GUARIM NETO, 1991).

A partir da década de 70, a política de incentivos fi scais e o Plano de Inte-
gração Nacional incentivados pelos Governos Militares promoveram um intenso 
fl uxo migratório para o estado de Mato Grosso, dando início ao processo de 
invasões de áreas periféricas de Cuiabá.

Entre 1970, quando tinha 100.865 habitantes (SEPLAN, 2002), e 2006, o 
IBGE registrou 542.861 habitantes. A cidade apresentou um aumento de 438% 
em sua população. Essa explosão populacional provocou a expansão da ci-
dade em todas as direções, provocando uma série de alterações na estrutura 
da paisagem e uso do solo urbano, fragmentando e reduzindo drasticamente 
os espaços naturais.

Áreas Verdes 
Não Protegidas

A cidade de Cuiabá possui ainda áreas naturais com dimensões e caracte-
rísticas ambientais signifi cativas, mas que ainda não possuem proteção legal. 
Neste estudo são destacadas oito áreas, como mostra o Quadro I.
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