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RESUMO 

O desenvolvimento deste trabalho vem com o intuito de requalificar a área da 

Praça Conde de Azambuja com projeto que busca a preservação da área, uma vez que 

o local teve seu surgimento no período colonial, e a criação de ambiente agradável e 

seguro aos moradores. Pensou-se em qualidade de vida aos moradores criando local 

onde eles são os protagonistas deixando para um segundo plano o tráfego de veículos, 

a utilização de vegetação, adequação de locais para áreas de convivência e 

acessibilidade foram alguns dos aspectos utilizados no projeto. 

 

Palavras-chaves: Requalificação urbana, patrimônio cultural, Praça Conde de 

Azambuja. 
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ABSTRACT 

The development of this work is in order to requalify the area of  Conde de Azambuja 

Square as a project that seeks to preserve the area, since the place had its beginnings 

in the colonial period, and the creation of pleasant and safe environment for residents. 

It was thought in quality of life for residents creating a place where they are the 

protagonists leaving the background of Traffic Calming, the use of vegetation, 

suitability of locations for living areas and accessibility are some of the aspects used in 

the project. 

 

Key-words: Urban regeneration, heritage, Conde de Azambuja Square. 
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INTRODUÇÃO 

Fonte: Mário Friedlander  

Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

localizada no Centro Histórico de Cuiabá 
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A cidade de Cuiabá teve o seu surgimento com a busca, pelos bandeirantes, de 

metais preciosos e índios, eles foram responsáveis por desbravar o interior do país e  

pelo surgimento não só da cidade de Cuiabá assim como outras cidades.  A partir da 

descoberta aurífera em Cuiabá uma série de aventureiros vinha para o arraial com a 

esperança de enriquecer, em pouco tempo Cuiabá já possuía um número considerável 

de moradores e aos poucos o arraial foi tomando forma. Uma das áreas que esteve 

presente desde o surgimento da cidade foi o Largo da Mandioca, atualmente 

denominada de Praça Conde de Azambuja.  

Diante da importância histórica da cidade, dos seus casarios e do seu traçado 

urbano, Cuiabá recebeu o tombamento em nível nacional no ano de 1992. 

Hoje a praça faz parte da poligonal de tombamento e apresenta uma 

característica bastante peculiar que á utilização de boa parte das edificações para o 

uso residencial, diferente da outra parte que é praticamente de uso comercial. 

 

A realidade da área hoje é bastante complicada há diversos problemas como: 

 

• Falta de acessibilidade 

• Casas mal cuidada em processo de arruinamento 

• Edificações descaracterizadas 

• Presença de terrenos baldios 

• Lixo espalhado pelas vias 

• O excesso de cabeamento exposto 

• A ausência de estacionamento 

• Calçadas com obstáculos 

• Apropriação da praça pelos proprietários dos bares 

• Iluminação precária 

• Entre outros... 

 

Buscando a melhoria da área e a solução para os problemas presentes 

desenvolveu-se um projeto de requalificação da área, em que os moradores e 
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visitantes do local pudessem usufruir das melhorias propostas, uma vez que o projeto 

buscou atender as necessidades das pessoas e na liberdade que elas possam ter  

frequentar e morar em um local onde o personagem principal são elas, deixando de 

lado os veículos que até então disputam espaços com os pedestres ocupando além das 

vias as calçadas, ou seja, um espaço que pode e deve ser utilizado pelas pessoas 

acabam sendo comprometidos por esta apropriação indevida. 

Para as calçadas buscou-se o alargamento delas com a inserção de pisos táteis 

de alerta e direcional, no ordenamento das vias utilizou-se o ‘traffic calming’ em que 

uma série de elementos contribui para a redução da velocidade dos veículos além de 

desencorajar os que usam o local como  transição e ligamento entre outras vias, já que 

há uma série de obstáculos empregados  faz com que os motoristas sejam obrigados a 

reduzir a velocidade levando tempo maior nesta travessia. 

Além da preocupação com os moradores e visitantes da área há ainda a 

conservação das edificações existentes. No trabalho foram propostas algumas 

alterações de fachadas baseada na Instrução Normativa do Conjunto Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá de 1994, que diz respeito a normas para 

a interferência e proteção em edificações do Centro Histórico Cuiabano. 

O intuito destas intervenções nas fachadas, além da própria conservação, é que 

elas se tornem exemplos para as outras, evitando que futuras reformas não causem 

impactos em uma área que apresenta arquitetura singela e que é possível criar um 

local bonito seguindo as instruções normativas que prioriza as características da 

arquitetura existente. A intenção é criar um ambiente tranquilo uma espécie de bairro 

de cidades interioranas onde é possível ver moradores sentados nas calçadas com suas 

cadeiras de balanço, crianças subindo em árvores e brincando nas ruas e praças sem se 

preocupar com a velocidade e o fluxo intenso de veículos. 

De modo geral o projeto busca trabalhar a funcionalidade e a paisagem da 

Praça Conde de Azambuja e seu entorno, tendo como consequências melhor qualidade 

de vida aos moradores e aos frequentadores do local e preservar as caraterísticas 

arquitetônicas juntamente com o seu traçado original. 
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1.0 ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

      

Fonte: Mário Friedlander  

 

Período de cheia na planície pantaneira na região de 
 Mato-Grosso. 
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A cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, localiza-se no centro 

geodésico da América do Sul, demarcação realizada pela Comissão Rondon em 1909. 

Sua “altitude é de 165m, com 15° 35’56” latitude Sul e 56° 06' 01” longitude 

Oeste, os limites municipais são, ao Norte o município de Rosário Oeste, a Noroeste 

Acorizal, a Sudoeste Várzea Grande, ao Sul Santo Antonio do Leverger, a Leste Campos 

Verde e a Noroeste Chapada dos Guimarães. 

 

 

Figura 01: Localização de Cuiabá 
Fonte: Perfil Socioeconômico de Cuiabá, Volume IV. 

 
 

Apresenta área de 3.538,17 km2 sendo que 254,57km2 pertence à Macrozona 

Urbana 3.283, 60km² a área rural. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística foram contabilizados no ano de 2007, 526.830 mil habitantes, sendo a 

densidade demográfica de 1,49hab/ha.  

O clima da cidade é o tropical semi-úmido, apresentando épocas chuvosas que 

corresponde à primavera e verão em que concentra 80% das chuvas e época seca  
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correspondendo ao outono e inverno com 20% das chuvas com baixa umidade 

relativa.  

A temperatura e constantemente alta e de acordo com DUARTE (2000), pode se 

identificar 3 períodos distintos, 

 

• Estação seca e mais fresca no inverno 

• Estação seca e mais quente, um pouco antes das chuvas 

• Estação úmida e quente, durante as chuvas de verão 

 

Com o crescimento desordenado, iniciado em meados do século XX, a cidade de 

Cuiabá teve sua paisagem e seus hábitos alterados. A cidade passou a receber um 

intenso fluxo de veículos, as ruas tiveram seus revestimentos substituídos pelo asfalto, 

material altamente impermeável, a verticalização e a ausência de vegetação. 

 Esses fatores juntamente com as características físicas que a cidade apresenta 

como a depressão geográfica e a ventilação fraca contribuiu para que surgissem as 

ilhas de calor. 

 

 

Em Cuiabá, a intensidade media da ilha de calor foi de 3,8C no 
período noturno da estação seca, com máximos de ate 5C, sob 
condições de tempo estável, céu limpo e calmaria, e de 1,8C no 
período chuvoso, com valores máximos de ate 2,3 C. (MAITELLE, 
apud DUARTE, 2000, p. 122)  
 
 
Medições realizadas por MAITELLE demonstraram que o distrito 
comercial, no centro da cidade, e a área mais aquecida. A umidade 
relativa do ar variou inversamente em relação a temperatura do ar. 
As ilhas de calor apresentam-se associadas a verdadeiras “ilhas 
secas” e o ar das áreas centrais era, muitas vezes, ate 22% mais seco 
do que nos arredores, principalmente a noite, na estação seca. Os 
meses mais secos são junho, julho e agosto, que apresentam 
condições mais freqüentes de estabilidade do ar, o que favorece a 
ocorrência da ilha de calor. (DUARTE, 2000, p.122) 
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Tabela 01 - Evolução da ilha de calor em Cuiabá. 

Intensidade da ilha de calor em Cuiabá 

Ano População Absoluta Estação Seca Estação Chuvosa 

1990* 402.813 2,5°C __ 

1994* 433.355 5,0°C 2,5°C 

2000** 483.346 6,0°C 7,0°C 

2002* 483.346 5,7°C 5,4°C 

Fonte: Maitelli et al 1990; Maitelli, 1994; Duarte, 2000; Pinho, 2003, apud Sanches, 2004, p.37 

* Metodologia de transecto móvel. 

** Metodologia de pontos fixos. 

 

Na tabela acima nota-se que a intensidade da ilha de calor e proporcional ao 

crescimento da população o que comprova que além dos fatores físicos o uso do solo e 

as atividades humanas a influenciam. 

 

O índice pluviométrico chega a 1750 mm por ano com intensidade nos meses 

de dezembro, janeiro e fevereiro. A cidade possui pequena amplitude térmica, exceto 

em fenômenos de friagem, temperatura média anual de 26,8°C, com média das 

máximas de 42°C e média das mínimas de 15°C. A umidade relativa do ar média de 

78% e insolação total média de 2.179 horas. Os ventos predominantes em Cuiabá são 

norte e noroeste, estes possuem baixa velocidade, em torno de 1,7m/s justificado por 

Cuiabá estar situado em uma depressão limitada por relevo de chapadas. 

O quadro abaixo apresenta as medias da velocidade dos ventos aferidos em 3 

horários do ano de 1970 ao ano de 1992 em que apresenta o mês de outubro com 

maior velocidade 
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Figura 02: Médias mensais horárias de velocidade do vento (ms) do período de 1970 a 1992. 
Fonte Dados do INMET apud Maitelle, 1994 

 

  

Segundo Mendes (2009) o solo de Cuiabá é de baixa fertilidade, no caso da produção 

agrícola faz-se necessário a correção e a adubação, levando vantagem apenas no 

relevo que por ser pouco inclinado facilita o uso de máquinas. 

A vegetação do município apresenta características do cerrado com árvores de 

pequeno porte, galhos retorcidos, raízes profundas capazes de extrair, no período da 

seca, água do subsolo. Conforme Perfil Socioeconômico de Cuiabá: 

 

Na sede do município, as áreas verdes encontram-se representadas 
principalmente por vegetação remanescente de áreas não 
construídas, margens de córregos, vegetação domiciliar, riachos e 
rios, fundos de vale, parques, praças e vegetação viária. 
 

 
A cidade ainda apresenta uma grande rede de recursos hídricos, destacando o 

rio Cuiabá, rio Coxipó e o córrego da Prainha, foram de fundamental importância na 

formação da região. Além destes há outros cursos d`água que compõem a rede 

hidrográfica de Cuiabá, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 03: Rede Hidrográfica de Cuiabá 
Fonte: Perfil Socioeconômico de Cuiabá, Volume IV 
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2.0 SURGIMENTO DE CUIABÁ E EVOLUÇÃO DO 
TRAÇADO URBANO NO PERÍODO 

          COLONIAL  

 

 

Fonte: IPHAN-MT 

Cuiabá antiga, ao centro está a torre da Igreja Matriz. 
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O surgimento do município de Cuiabá está relacionado com as bandeiras, 

expedições realizadas no século XVIII que penetravam no interior do Brasil. Estas 

expedições foram realizadas pelos paulistanos, que saíam em busca de índios para 

serem utilizados como mão-de-obra nas lavouras de suas regiões e a procura de 

metais preciosos. 

 De acordo com Siqueira (2002), nesta época as lavouras da capitania de São 

Paulo não possuíam grandes lucros em suas atividades, toda produção era voltada 

para o mercado interno e a exportação cabia as lavouras da região do nordeste, que 

possuíam solo fértil e localizavam próxima ao continente europeu, o que facilitava a 

exportação de toda produção. Sendo assim as capitanias do nordeste possuíam maior 

poder aquisitivo para a compra de mão-de-obra escrava vinda da África, já a capitania 

de São Paulo, por não possuir o mesmo poder, viu-se obrigada a sair em busca de 

índios e transformá-los em mão-de-obra para os serviços na lavoura. Esta seria a forma 

mais barata de adquirir trabalhadores para a região. 

 As bandeiras que tinham como foco, além da busca de índios a procura de 

metais preciosos também, diante das investidas nas terras desconhecidas do Brasil 

acabaram sendo responsáveis pela conquista do seu interior, através delas surgiram 

várias cidades. 

 Já se sabia que a região centro-oeste do Brasil possuía índios, chegaram até 

estas terras entre 1673 e 1682 os bandeirantes Manoel de Campos Bicudo e 

Bartolomeu Bueno da Silva e levantou acampamento na confluência do Rio Coxipó 

com o Rio Cuiabá dando o nome de Arraial de São Gonçalo. 

 Em 1717 a bandeira de Antônio Pires de Campos, filho de Manoel de Campos 

Bicudo, se fixa na mesma região onde seu pai estivera antes, agora rebatizada de São 

Gonçalo Velho. Neste local encontraram índios da etnia bororo que acabaram sendo 

aprisionados e encaminhados para a capitania de São Paulo.   

 Em 1719 a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, seguindo a incansável busca de 

índios, enfrentando agressividade e resistência destes, descobre casualmente às 

margens do rio Coxipó pepitas de ouro e a partir de então se dá o início ao 
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povoamento da região, surge então o arraial da Forquilha. Com este fato funda-se a 

cidade de Cuiabá aos oito dias do mês de abril de 1719. 

 

Enfrentando a resistência dos nativos e a agressividade do meio 
geográfico, a bandeira de Pascoal Moreira Cabral chegou ao Rio 
Coxipó em 1719 e casualmente acabou por encontrar pepitas de ouro 
nas margens do rio, dando início ao povoamento da região. 
(CAVALCANTE & COSTA, 1999, p.13). 

 

 Em 1721 é descoberto, por um sorocabano chamado Miguel Sutil, um novo 

veio aurífero as margens do córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, a região ficou 

conhecida como Lavras do Sutil.  A descoberta destas lavras fez com que o arraial da 

Forquilha entrasse em decadência, indo todos os exploradores em busca do ouro de 

aluvião, ouro de cata fácil que dispensa o uso de técnicas mais avançada para a sua 

extração, encontrado na superfície do leito dos rios, sendo assim um novo arraial 

começou ser formado nessa região. 

A descoberta fez com uma série de aventureiros como os europeus, os 

povoadores do litoral do país, comerciantes, militares, mineiros, funcionários régios 

mudassem para região, fazendo com que o arraial crescesse a cada dia. 

 Inicialmente todos os moradores viviam em função da mineração e o 

abastecimento da região era feito pelas monções, sistema de abastecimento e 

transporte de pessoas através dos rios. Chegavam até Cuiabá produtos de primeira 

necessidade como alimentos, remédios, roupas, ferramentas e sal. As monções vinham 

da capitania de São Paulo e demoravam cerca de 4 a 6 meses, dependendo das 

dificuldades encontradas durante o percurso, era comum o ataque dos índios, 

intempéries e animais. Estes fatores elevavam os preços das mercadorias e dificultava 

a vida no arraial. 

 

No traçado da cidade de Cuiabá encontramos muitas das características do 

urbanismo português que foi implantado no Brasil Colônia. Com componentes eruditos 

e vernáculos a malha urbana de Cuiabá foi adquirindo sua forma. 

Assim que se deu o descobrimento das Lavras do Sutil viu-se três pólos de 

povoações: a região próxima as lavras, o local onde foi edificada a Matriz e o Porto 
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Geral. Das três áreas citadas a região das lavras e a Matriz foram onde se deu a maior 

concentração da população no período colonial. 

Cuiabá vem de uma iniciativa espontânea com recursos dos próprios colonos, e 

mais tardiamente interferência dos seus administradores, aos poucos o arraial foi 

tomando forma. Em 1722 viu-se a edificação da igreja no Arraial do Senhor Bom Jesus, 

que se tornou o referencial para o crescimento do local. Destaco que até o presente 

momento o arraial ainda não havia nenhum tipo de carta régia ou foral que indicasse 

ou orientasse a constituição deste novo local. O responsável pela edificação da igreja 

foi Jacinto Barbosa Lopes, pessoa de conhecimento político e urbanístico que foi 

responsável também pela construção da Matriz de Mariana em 1711. O local escolhido 

para a edificação foi um altiplano oposto a exploração das novas lavras, com fachada 

principal voltada para o córrego da Prainha. 

 

Mas descoberto ouro na Prainha, simultaneamente entrou 
em ação um outro personagem, bem menos considerado pelos 
historiadores. Trata-se do Capitão Mór Jacinto Barbosa Lopes, 
responsável pela edificação, a partir de 1722, da Igreja Bom Jesus do 
Cuiabá (...) 

Na viragem de 1722 para 1723, portanto, um novo arraial 
começou a ser construído nas Minas Novas do Cuiabá, mais 
adensado demograficamente, promovido com igreja logo tornada 
sede de Freguesia, sob invocação do Senhor Bom Jesus. (ROSA, 1996, 
p. 76) 

 

 
Esta primeira edificação foi levantada em pequeno tamanho usando materiais 

encontrados na região. A cobertura era de palha e as paredes em pau-a-pique. Com 

este sistema construtivo a igreja pode servir o povoado por um período de 17 anos e 

apenas em 1739 com ajuda da população é que foi reconstruída em taipa. 

 

As transformações na matriz começaram dezessete anos após 
sua edificação. Quando o vigário João Caetano conclamou o povo, em 
1739, para contribuir com a reconstrução da igreja, alegando ser 
aquela pequena, não condizendo com a vila (...) 
(SÁ apud LACERDA 2005, p.88) 
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O local da implantação da igreja passa a ser ponto atrativo do aglomerado, o 

centro do povoado.  

Em 1723 o então governador da capitania de São Paulo e da região das minas 

de Cuiabá, esta área pertencia a aquela capitania, Rodrigo César de Menezes, redigiu 

um Regimento para a constituição de um povoado em Cuiabá: 

 

 “(...) procurará que se faça uma povoação grande na melhor 
parte que houver (...), que sempre deve ser no melhor sítio aonde 
haja água e lenha, e onde fique fácil irem as pessoas que forem de 
Povoado, e donde se possa ir com facilidade para todos os 
descobrimentos e povoações que se acharem feitas e se forem 
fazendo daqui por diante; e o melhor meio de se adiantar na dita 
povoação o número de moradores é estes fazerem suas casas; fará 
fazer o (...) Regente as suas, como também os Principais Paulistas, 
porque à sua imitação se irão seguindo os mais, por ter mostrado a 
experiência que quando os princípios são bons, chegam as fundações 
em breve tempo à maior perfeição. E como há certeza de que nas 
ditas Minas há telha de barro capaz para ela, deve animar e persuadir 
aos mineiros e mais pessoas que fizeram as suas casas, as façam logo 
de telha, porque além de serem mais graves, são também mais 
limpas e tem melhor duração; e o meio de que assim se consiga é o 
principiar-se a cobrí-las de telha pelos mais graves, e ao seu exemplo 
todos os mais irão seguindo. (...) Além da povoação principal (...), se 
devem fazer todas as mais que for possível, sempre em bons sítios, 
aonde fiquem lavadas dos ventos e tenham comodidade de água e 
lenhas, por serem estas as principais conveniências de que necessita 
a subsistência e aumento das povoações. (Documentos 
Interessantes..., vol. XII, cit., pp 100, 106 apud ROSA, 1996, p. 83) 

 
 
 

Havia preocupação com a comodidade e a salubridade na implantação do 

arraial assim como outros que surgiram durante o período como mostra os regimentos 

das cidades de Ico e Goiás respectivamente, citados no livro “A formação de cidades 

no Brasil Colonial” 

 

...que erija uma nova ilha em Ico junto onde se acha a igreja 
Matriz elegendo-se para ela o sitio que parecer mais saudável e com 
provimento de água...  (SANTOS, 2008, p. 53) 

 
... procureis que seja o que parecer mais saudável, e com 

provimento de boa água e lenha perto...(SANTOS, 2008, p. 61) 
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Mas de acordo com Rosa (1996) nesta época pontos básicos já tinham sido 

postos em prática no arraial acrescido da igreja. 

 

Prosseguindo com a formação urbana do arraial temos em 1724 a edificação da 

cadeia em frente à Matriz e conforme documentação de 25 de fevereiro de 1731 o 

sistema construtivo e cobertura segue os moldes da igreja edificada em 1722.  

 

 [...] presos fogem por ser a cadea coberta de colmo, ou palha e 
as paredes de pau-a-pique, e barro, não sendo capaz p.ª segurar 
delinqüentes por crimes graves, [...] punir os crimes sem apelação 
nem agravo athe Penna de morte fazendo levantar forca p.ª as 
pessoas, [...] (MORGADO, ET all, 2007 p.71) 
 
 

Em 1725 foi edificada a casa para o governador Rodrigo Cesar de Menezes, 

perto da igreja alinhada com a Rua de Cima. 

Rodrigo Cesar de Menezes era na época o então governador da capitania de 

São Paulo e como as terras de Mato Grosso pertenciam a esta capitania 

consequentemente ele era o responsável pelo arraial.  

Em novembro de 1726 chega ao arraial, a pedido de Dom João V, o governador 

Rodrigo César de Menezes junto com a comitiva composta por 308 embarcações e 

3.000 pessoas em uma viagem que durou aproximadamente cinco meses. Sua vinda 

nada mais foi que o interesse da coroa portuguesa em instalar o aparato jurídico, 

político e fazendário nas minas, pois se sabia da intensa quantidade de ouro 

encontrado e que até o momento todo o poder político estava concentrado nas mãos 

dos mineradores. 

 

 
O acesso à legislação régia, a fiscalização na extração 

aurífera, a entrada de mercadorias e, sobretudo, a saída do ouro 
ficavam, praticamente, sob o controle dos próprios descobridores. 
(...) Desde antes, pressentia o governante que o controle político 
dessa região se encontrava em mãos dos antigos sertanistas, 
enriquecidos com lucros auríferos. (SIQUEIRA, 2002, p. 36) 
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O primeiro ato tomado por Rodrigo foi a elevação de Cuiabá de arraial para vila 

e a edificação do pelourinho, no dia primeiro de janeiro de 1727 mostrando dessa 

forma a presença dos poderes reais. Além de elevar o arraial à categoria de vila o 

governador ordenou também que o pelourinho fosse edificado, como mostra a Ata de 

Instalação da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de 1727, nesta Vila Real do Senhor 
Bom Jesus de Cuiabá, sendo mandado por Sua Majestade, que Deus 
guarde, a criá-la de novo o Exm° Sr. Rodrigo César de Menezes [...] foi 
mandado pelo dito Sr. Governador capitão general que com o dito 
Dr. Ouvidor, todos juntos com a nobreza e o povo, fossem a praça 
levantar o pelourinho desta vila a que em nome d`El-Rei deu o nome 
de Vila  Real do Bom Jesus [...] e nomeou para levantar o pelourinho 
ao capitão-mor regente Fernão Dias Falcão e todos sobreditos com o 
dito Dr. Ouvidor, nobreza e povo foram à praça desta Vila, onde o 
dito Fernão Dias Falcão levantou o pelourinho [...] (MENDONÇA, 
1919, apud SIQUEIRA, 2002) 

 
 

Há controvérsias sobre em qual praça se levantou o pelourinho, na ata não cita 

o nome e com as pesquisas realizadas em nenhum momento foi constatada alguma 

documentação que localizasse com exatidão onde ele foi fixado. Canavarros (2004) 

acredita ser ela o Largo da Mandioca, hoje Praça Conde de Azambuja, objeto de estudo 

deste trabalho. 

 

Achamos mais provável, no entanto, que a praça (...), 
mencionada na ata de fundação, fosse o Largo da Mandioca ( antiga 
Rua do Sebo, atual Praça Conde de Azambuja), e que o pelourinho 
tenha sido transferido para a “Praça Matriz” apenas na década de 
1730, quando da construção da nova casa de Câmara e Cadeia(...) 
(CANAVARROS 2002, p.80) 

 
 

Já Rosa (1996) de acordo com a citação em sua tese acredita ser a praça o 

quadrilátero em frente à Matriz: 

 

 (...) em 1° de janeiro de 1727, na solenidade de elevação do 
Arraial a categoria de Vila, ergue-se o Pelourinho na praça desta vila, 
- torna-se difícil não concluir que tal “praca” só poderia ser o 
quadrilátero frontal à igreja do Senhor Bom Jesus (...) o quadrilátero 
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da Matriz consolidou-se como um espaço referencial definitivo. Era 
nesse quadrilátero e por excelência, um espaço de representação do 
poder.  (ROSA, 1986 apud ROSA 1996, p 98) 

 
 

Diante da divergência com relação ao local de fixação do pelourinho faz-se 

necessário remetermos ao estudo do urbanismo português já que ele é a base da 

implantação das cidades coloniais no Brasil. 

 

Entender o urbanismo de Cuiabá entende-se buscar fontes sobre o urbanismo 

português. Para SANTOS (2008) Cuiabá apresenta um traçado com relativa 

regularidade. Sendo assim encontramos nela a dupla vertente vernácula e erudita tão 

comum na cidade portuguesa. A vertente erudita diz respeito a regularidade do 

traçado e a vernácula relacionada a capacidade deste traçado se adequar ao relevo da 

área de implantação, e tomando partido dele para a edificação dos seus principais 

edifícios, no caso de Cuiabá vemos a primeira igreja ser edificada em um altiplano em 

frente ao córrego de nome Prainha. 

 

A localização de edifícios notáveis em locais dominantes, 
assumindo-se como elementos estruturadores fundamentais do 
traçado, constitui uma das principais características das cidades de 
origem portuguesa. (TEIXEIRA, 2004, p.26) 

 
 

Em frente a igreja edificada ocorre o surgimento da praça em formato 

retangular e assim como em outras cidades era o local de reunião da vida urbana 

festividades e fixação de instituições de poderes como a casa de câmara e cadeia, e 

pelourinho ou seja a praça era um local de diversas funções. 

 

No século XVIII, as praças, habitualmente de forma quadrada 
e localizadas no centro das povoações, constituíam o elemento 
gerador da estrutura física das cidades, sendo a partir delas que se 
definia o traçado das ruas e se estruturava o conjunto da malha 
urbana (TEIXEIRA, 2004, p.12). 
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As edificações que ficavam próximas a ela eram maiores em seu tamanho e 

mais requintadas, como e possível observar na figura 4.  

Ao analisar as duas questões (Rosa e Canavarros) juntamente com o urbanismo 

português vê-se que as conclusões de Rosa são mais pertinentes que a de Canavarros, 

pois o pelourinho sendo sinal de justiça e ordem de qualquer arraial estaria sempre em 

frente a casa de câmara e cadeia no local onde estavam inseridas as edificações de 

importância para a administração do arraial. Na época em que Rodrigo Cesar chega ao 

arraial já havia edificado em uma praça central a primeira igreja, a cadeia e a casa de 

aposentadoria para este. Que sentido teria colocar o pelourinho em um largo que era a 

entrada da cidade e afastado do centro do arraial? 

Outra edificação que gera dúvida o Palácio dos Governadores com relação ao 

local de sua construção. O historiador Rubens de Mendonça em seu livro Roteiro 

Histórico e Sentimental da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá afirma que ele ficava no 

entroncamento da Rua Pedro Celestino com Rua Governador Rondon.  

Mais uma vez questiono porque haveria de edificar o palácio distante do centro 

do arraial? E de acordo com a figura 4 percebemos que ele esta edificando na Praça ao 

lado da Matriz que passou a ser denominada Praça Real. 

 

 

 

Figura 04: Vista de Cuiabá de 1800. 
Fonte: LACERDA, 2005. 

 

 

Na figura acima já se vê a cidade de Cuiabá com certo aglomerado urbano, em 

destaque a Matriz que neste momento já estava maior e com a cobertura não mais em 
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palha, próximo a ela está a casa de Câmara e Cadeia e acima o Palácio dos Capitães 

Generais o que leva a crer ser este o ponto de concentração política e administrativa 

do local. Ainda na mesma figura do lado direito observamos a Igreja do Rosário, frente 

a ela está um dos pontos de concentração de casas que se deu em virtude da 

proximidade das lavras descobertas. 

Outra semelhança quem encontramos entre o urbanismo português e o 

implantado em Cuiabá e a estrutura dos quarteirões. 

 

O primeiro tipo de quarteirão e o quarteirão medieval, 
estreito e comprido, com lotes que vão de lado a lado do quarteirão, 
definindo uma alternância de ruas de frente e de traseiras. O 
segundo, mais tardio e o que existem lotes dispostos costas-com-
costas virados para a face oposta do quarteirão. O terceiro tipo de 
quarteirão e o quadrado e tem lotes virados para as suas quatro 
faces; este último, permitindo uma melhor utilização do espaço 
urbano, surge a partir do século XVI. (TEIXEIRA, 2004, p.29) 

 

 

Figura 05 : Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá no século XVIII. (Fonte: Cuiabá, 2004 apud 

SANCHES, 2004, p. 41 ). 

 

Ao analisarmos a imagem vemos que o arraial apresentava quarteirões no 

estilo medieval, em sua maioria, e o segundo tipo, em pouca quantidade, com lotes 
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um de costas para o outro, medindo entre 25 e 30 palmos, ou seja, 5.00m e 6.60m 

respectivamente. Nessa imagem já e possível observar que o Porto já apresenta 

algumas edificações. 

 

Além do pelourinho Rodrigo Cesar de Menezes constituiu o Senado da Câmara 

que tinha como preocupação inicial o ordenamento do espaço urbano, além disso, 

algumas obras públicas foram executadas como a Casa de Câmara e Cadeia e as fontes 

públicas que totalizam 07 ao longo da vila, como mostra a figura 6, esses serviços eram 

contratados pelo Senado que tinha suas rendas vinda das atividades administrativas e 

judiciárias. Em 1734 edifica-se casa para autoridades judiciárias na praça da igreja. 

 

(...) nenhuma pessoa (...) fará casa sem pedir licença a 
Câmara, que lhe dará mandado primeiro o Arruador, que deve haver 
de marcar lugar para as edificar em rua direita e continuada das que 
estão principiadas, em forma que todas vão direitas por corda se 
façam daqui por diante casas separadas e desviadas para os matos 
como se acham algumas, porque alem de fazerem a Vila disforme, 
ficam nelas os moradores mais expostos a insultos (...) (Correição..., 
mss. , Microficha 24, Doc. 247 (AHU)-NDIHR-UFMT ) ROSA p.100 

(...) enquanto manda que os chãos que se aforarem para se 
edificarem casas medidos e demarcados, nomeavam para o Arruador 
a João de Araujo Lanhoso (...) (Luis Manuel de Moura Cabral a 
Caetano Pinto de Miranda Montenegro; Cuiabá 22-05-1798 m. , 
Avulsos, Cx. 1798B, APMT apud ROSA, 1996, p. 132. 

 

 

Ao lado da praça onde se encontra a igreja há outro espaço que recebeu o 

nome de Praça Real em frente a rua direita de cima que ligava a igreja ate o Largo da 

Mandioca, entrada da cidade e proximidade com as lavras descobertas. Esta rua tinha 

seu destaque possuía edificações importantes como o Armazém Real, a Intendência 

construída entre os anos 1740 e 1750 e a residência dos governadores.  

 

 

 

Em 1770 o então governador Luis Pinto de Souza Coutinho estabelece algumas 

regras de ordenamento para a construção de novas edificações. 
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Que se acabem de numerar sem perda de tempo todas as 
casas desta Vila, na forma que tenho determinado; e que os 
moradores sejam sempre obrigados a conservarem vivos os ditos 
números. 

Que não se edifique daqui em diante casa alguma sem que se 
cubra imediatamente de telha, e que todas as mais que ainda se 
acham de colmo se telhem indispensavelmente, dentro de ano e 
meio, pena de quarenta oitavas para os bens do Conselho. 

Que todos aqueles que pedirem terreno para Casas e dentro 
de um ano e meio não cuidarem em edificar coisa alguma, se lhe 
revogue imediatamente a doação e se faca a quem a pedir: e que da 
mesma sorte que fora dos alinhamentos se edifiquem algumas; e 
todas aquelas que se acharem fabricadas, se de aos donos termo de 
um ano para demolir, e findo ele, serão demolidas pela Câmara em 
caso de transgressão. 

Que todos os muros que se fizerem na face das ruas sejam da 
altura das casas, ese abrirão neles portas e janelas em simetria, para 
que ao menos pareçam edifícios (...) 

Que se não relaxe a proibição de cavar fora das balizas 
determinadas e que se plantem arvores a corda nas bordas dos 
mesmos valos que se forem abrindo. 

Que se proponham na primeira Assembleia a que se proceder 
por parte da Câmara, com assistência da Nobreza e do povo, os 
arbítrios mais convenientes para se calcarem as ruas desta Capital, 
debatidas as razoes que se imaginarem pro e contra. (LISTA dos 
Pontos que se recomendaram ao Senado da Câmara de Vila Bela (...) 
16-10-1770; mss. , Livro de Registro 1763-1769, faz 113v-114, APMT 
apud ROSA, 1996, p. 139. 

 

 

Figura 06: Principais edifícios do período colonial em Cuiabá 
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Ao longo do tempo a vila sofre inúmeras transformações de adequação e 

organização da malha urbana entre elas estão desapropriações para aterros alargar a 

Praça Real e Rua de Cima, calçamento da rua de baixo, surgimento de novas ruas como 

a rua do meio concluída em 1776 e de acordo com Rosa (1996), em 1810 as principais 

inovações já tinham sido estabelecida. 

 

 

 

2.1 A Praça Conde de Azambuja 

 

O Largo da Mandioca, atualmente Praça Conde de Azambuja, está situado nas 

proximidades das Lavras descobertas, no início da colonização este foi um dos pontos 

de concentração da população além de ser o local de chegada daqueles que vinham 

por terra até Cuiabá. Há estudos que afirmam ter sido este o local de fixação do 

Pelourinho e do Palácio dos Capitães Generais, mas de acordo com o que foi 

apresentado anteriormente estas afirmações não estão de acordo com o urbanismo 

português inserido no Brasil durante o período colonial.  

O que se tem certo sobre a área e que ela era um local de paradas das figuras 

ilustres que chegavam por terra. Estas ao chegarem a Cuiabá eram agraciadas 

primeiramente com uma recepção com ritos profanos e religiosos no Largo da 

Mandioca em casa ou residência preparada exclusivamente para o evento, como cita 

Rosa (1996). 

 

(...) foi recebido na entrada da Vila pela Câmara, que o 
esperava em uma casa ricamente ornada que para esse fim se armou 
na paragem e rua chamada A Mandioca (...) (Crônicas do Cuiabá, cit. , 
p. 165) ROSA 1996, p. 146 

 
Em toda documentação setecentista ate agora examinada, 

em nenhum momento ocorre o verbo armar, para edificações 
duráveis. A casa repetidamente referida nos registros de recepção 
aos Governadores na Mandioca era uma armação em madeira e 
tecido, feita apenas para um momento ritual. (ROSA, 1996, p. 146) 
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3.0  A MODERNIZAÇÃO EM CUIABÁ 

 

 

Fonte: IPHAN-MT 

Avenida Getúlio Vargas, centro de Cuiabá 
 na década de 50. 
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Em 1937 instala-se o Estado Novo e diversas mudanças ocorreram na paisagem 

urbana. Em Cuiabá se viu uma série de alterações proporcionadas por este momento, 

houve a construção de ponte, avenida, hotel, casa dos governadores, cine teatro, 

escola. Deve-se levar em consideração a utilização pela primeira vez do concreto 

armado em Cuiabá. Grande parte do material era trazido dos grandes centros, este era 

transportado de São Paulo até Corumbá em Mato Grosso do Sul através de ferrovia e 

de Corumbá até Cuiabá por via fluvial. O material encomendado levava três meses 

para chegar ao seu destino. Mesmo diante de tal dificuldade foi possível concluir as 

obras planejadas pelo então interventor de Mato Grosso Júlio Muller. 

 

A administração de Vargas foi o contexto do surgimento, nos 
principais centros urbanos do país, de um movimento na arquitetura 
chamado art déco que, é claro, se articula em nível internacional com 
o interesse econômico manifesto na “explosão” do cimento e do 
concreto armado, consoante com as possibilidades lucrativas desta 
nova tecnologia, e, em nível nacional, se articula, além de 
economicamente, politicamente, vindo a ser – essa arquitetura – a 
marca ou uma das marcas desse momento político tido como 
“inovador”- o Estado Novo – como indica o próprio nome. 
(BRANDÃO, 1997, p. 83) 
 
 

 Diante dos fatos fica claro que a sociedade, economia e política influenciaram 

direta e indiretamente na paisagem cuiabana.  

 

 Inicialmente este “progresso” fez com que surgissem construções em novas 

vias, em outros locais onde não foi necessário a demolição ou a perda de qualquer 

característica do período colonial, de acordo com Brandão (1997) O “novo” é acrescido 

ao “antigo” e o que podemos chamar de um crescimento sem ruptura tanto a nível 

espacial como simbólico. 

 

Como Cuiabá estava em pleno crescimento era necessário “estender” a cidade, 

para isso foi criada a Avenida Getúlio Vargas. 
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Nesta avenida diversas edificações foram construídas dentre elas estão o 

Grande Hotel, o cine teatro Cuiabá, algumas repartições publicas como a Secretaria 

Geral e o Tribunal de Justiça, o colégio Liceu Cuiabano e residências familiares. 

No que diz respeito ao estilo arquitetônico esta avenida contrasta totalmente 

ao centro, sua arquitetura e fria, sem detalhes no estilo denominado art deco ou 

“arquitetura do Estado Novo” possuíam linhas retas, e sem ornamentação diferente da 

utilizada no período colonial. Outra diferença também e a implantação das casas, 

enquanto as do período colonial ocupavam toda a testada do lote, sem qualquer 

afastamento frontal, as novas eram soltas no terreno possuíam afastamento frontal e 

afastamentos laterais.  

 

 

 

 

Figura 07: Avenida Getúlio Vargas 
Fonte http://www.flickr.com/photos/cuiaba300anos/5210208684/in/photostream 
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Figura 08: Secretaria Geral do Estado 
Fonte http://www.flickr.com/photos/cuiaba300anos/5209621823/in/photostream 

 

 

  
Figura 09: Palácio da Justiça, 1945 

Fonte http://www.flickr.com/photos/cuiaba300anos/5210216740/in/photostream 

 

 

A capital passou a crescer rapidamente como mostra a tabela 02, esse 

crescimento, apoiado no discurso do progresso, fez com que a arquitetura existente na 

época fosse considerada velha e assim exemplares da arquitetura do período colonial 

foram destruídos.  
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Tabela 02 - Crescimento populacional e taxa de urbanização de Cuiabá. 

Anos Total Pop. Urbana Pop. Rural 
Taxa 

Urbanização 

1900 34.393    

1920 33.678    

1940 54.394 22.833 31.561 42 

1950 56.204 27.306 28.898 49 

1960 57.860 45.875 11.985 79 

1970 100.865 88.254 12.611 88 

1980 213.151 198.086 15.065 93 

1991 402.813 395.662 7.151 98 

2000 482.498 475.632 6.866 98,5 

Fonte: IBGE: censos demográficos, apud SANCHES, 2004, p.44. 

 

Tabela 03 - Evolução da densidade demográfica de Cuiabá. 

Ano População Área (km²) 
Densidade Demográfica 

(hab/km²) 

1980 212.984 (1) 12.790,00 (4) 16,65 

1991 402.813 (1) 3.224,68 (4) 124,91 

1996 433.355 (1) 3.224,68 (4) 134,39 

1997 445.346 (2) 3.224,68 (5) 138,10 

1998 457.668 (2) 3.224,68 (5) 141,93 

1999 470.332 (2) 3.224,68 (5) 145,85 

2000 483.346 (3) 3.224,68 (5) 149,89 

2001 496.720 (2) 3.224,68 (5) 154,04 

2002 510.464 (2) 3.224,68 (5) 158,30 

Fonte: (1) IBGE, Censo demográfico de Mato Grosso 1980, 1991 e contagem da população 1996. 

           (2) IPDU, Estimativa. 

           (3) IBGE, Censo demográfico 2000 – Resultado do Universo. 

           (4) FRC – Fundação de pesquisa Cândido Rondon, Anuário Estatístico de Mato Grosso 1980. 

           (5) SEPLAN. 

           apud , SANCHES, 2004, p.45 
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Analisando os números e fazendo a relação com a planta de evolução urbana 

indicada na figura 10, podemos ver que o período da década 60 até finais de 90 foi o 

que mais cresceu inclusive em expansão do limite urbano. 

 

 

Figura 10: Evolução Urbana de Cuiabá 
Fonte: Perfil Socioeconômico de Cuiabá, Volume IV 

 

 

A demolição de dois edifícios barrocos e a reurbanização de uma praça marca a 

série de alterações que a paisagem colonial sofreu. Os edifícios são o Palácio de 

Alencastro demolido em 1959 juntamente com outras casas de mesmo estilo e o outro 

e a Matriz Senhor Bom Jesus de Cuiabá em 1968. 

 

A derrubada da Catedral surge, então, como a representação 
máxima do potencial destruidor do processo de expansão capitalista, 
que aqui se deflagrou nesse final de década, cuja violência, o que e 
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mais serio, e abafada, mascarada por produções ideológicas 
altamente eficientes que, além de imobilizarem a população, 
anestesiando-a ao nível da consciência de si mesma contra o rude 
golpe, envolvem-na em uma fantasia de futuro promissor, da 
chegada do progresso que arrebatara a todos numa avalanche de 
benefícios e bem estar social. (BRANDÃO, 1997, p.101) 

 
 

Em substituição aos edifícios demolidos foram construídos no local edifícios de 

mesma função, igreja e prefeitura, em concreto, símbolo do “progresso.” 

 

 

 

 

 

Figura 11: Antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 
Fonte http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=916944&page=2 
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Figura 12: Demolição da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus em 1968 
Fonte http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=943336&page=2 

 

 

 
 

                                              Figura 13: Nova Catedral construída após a demolição 
Fonte http://www.ladycbarra.com.br/centro/mt.htm 

 

 

 

Houveram outras transformações na rede urbana em Cuiabá como a 

canalização do córrego da Prainha no final da década de 60. Com o crescimento e a 

falta de planejamento na cidade o córrego passou a ser o local de disposição de 
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dejetos, sendo assim a solução encontrada foi canalizar este córrego e transformá-lo 

em um corredor central conforme cita Romancini (2005) a decisão do poder público foi 

a de transformar a antiga Rua da Prainha em um corredor central. Futuramente ela 

viria a ser a via que ligaria o centro da cidade ao Porto e a cidade vizinha Várzea 

Grande. Assim como nas primeiras alterações citadas da paisagem cuiabana estiveram 

presentes nesta desapropriação e consequentemente a demolição de diversas casas 

representantes do período colonial.  

 

Constata-se que nenhuma observação foi feita pela imprensa 
quanto ao estilo dos prédios e das casas que estavam sendo 
desapropriados. Sabe-se, pelos relatos históricos, que a Prainha era o 
local de moradia das classes de menor poder aquisitivo, inclusive 
imagens das décadas de anteriores revelam um pouco dessa 
simplicidade. 

 
Assim, em nenhum momento, encontrou-se o registro de 

alguma sugestão no sentindo de manter ate as características da, 
então Rua da Prainha e do Morro de Luz, por serem berço da cidade 
e, portanto, um referencial importante para a sua historia e 
memória. (ROMANCINI, 2005, p. 77) 

 

 

 

Figura 14: Canalização do córrego da Prainha em 1970 
Fonte ROMANCINI, 2005, p. 81 
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Estas foram algumas das transformações que ocorreram com a chegada do 

progresso a Cuiabá. Por um lado era possível entender que esse tal progresso seria 

benéfico à sociedade e de certo modo foi, segundo Freire (1998), o ganho se 

concretiza na modernização de suas funções, no campo econômico e cultural e no 

negativo na perda da arquitetura colonial. 
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4.0 IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA CONDE DE 
AZAMBUJA E SEU ENTORNO 

 

Fonte: Mário Friedlander  

Viola de Cocho, tombada como Patrimônio Imaterial da Região Matogrossense.
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Ao caracterizar a área faz-se necessário estudar a dinâmica do Centro Histórico 

como um todo para entender a relação que a área delimitada possui com as demais 

partes do centro tombado.  

No Centro Histórico de Cuiabá conseguimos distinguir dois usos predominantes: o 

uso comercial e o uso residencial. Com isto pode-se ver nitidamente que o centro ficou 

segregado nestas duas áreas, tendo como eixo divisor a Rua Voluntários da Pátria, do 

lado direito temos predominantemente residências e do lado esquerdo, que 

representa a maior parte da área tombada, o comércio. De acordo com INBI-SU 

(Inventário Nacional de Bens Imóveis de Sítios Urbanos), realizado em 2007, 

juntamente com constatações obtidas nas visitas in loco as atividades presentes no 

centro são comércio de roupas e acessórios, bares, restaurantes, estacionamentos e 

instituições. Na área comercial vemos a grande diferença em relação à área com 

predominância de residências, ela atrai um fluxo intenso de pessoas ao longo do dia, 

pois além do comércio ainda há diversos estabelecimentos bancários, órgão públicos 

como a prefeitura que se situa próxima a área de tombamento, outras instituições e 

intenso comércio informal.  No período noturno com o comércio fechado este fluxo 

diminui dando lugar para os usuários de drogas, assaltos e prostituições. Não existe 

nenhum tipo de lazer, a não ser o Cine Teatro de Cuiabá, que fica nas proximidades da 

área tombada localizado na Avenida Getúlio Vargas. 

Segundo INBI-SU, o centro todo apresenta 213 moradores, sendo estes 

aposentados, autônomos e comerciantes. Muitos deles não sabem distinguir entre 

conservação e preservação, quando sabem consideram o centro mal preservado com 

casarões oferecendo risco, descaracterizados e abandonados. 

São visíveis as características da arquitetura do século XVIII, XIX e XX na área, 

infelizmente com o passar do tempo e o descaso dos proprietários e até mesmo das 

autoridades vemos estas características desaparecerem no tempo, junto a isto ainda 

temos um centro com intensa poluição visual na área comercial, ausência de lazer, de 

serviços públicos e segurança. 

A Praça Conde de Azambuja, encontra-se na região noroeste da poligonal de 

tombamento federal do Centro Histórico, onde há a predominância de residências. 
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Para o estudo deste projeto delimitou-se uma área, além da praça, abrangendo 90 

lotes. Conforme a planta de uso do solo 51 lotes são residências, 12 comércios, 15 

estão vagos, 13 são serviços, 1 é institucional, 5 são de uso misto com residência e 

comércio, 2de uso misto com residência e instituição e 01 misto com residência e 

serviço. Nesta área o valor do imóvel é mais baixo que na área comercial. 

 

 

 
Figura 15: Gráfico de uso do solo da área estudada. 

 

A área estudada apresenta ao longo do dia um movimento brando dos moradores 

e dos que buscam os serviços que ela possui, da mesma forma acontece com o tráfego 

de veículos, em certos momentos ela é bem pacata, ouvindo-se apenas o barulho dos 

carros que trafegam nas avenidas periféricas ao local, mas todo este quadro de 

calmaria se transforma no período noturno, horário em que os três bares existentes na 

área abrem suas portas e a região passa a ter um intenso fluxo de carros e pessoas até 

altas horas da noite. Um inconveniente que essa movimentação trouxe foi a 

apropriação da praça, pois os bares usam o espaço dela para colocarem suas mesas, 

sendo assim o local que antes era freqüentado pelos moradores passou a ser de uso 

exclusivo dos bares para atenderem a sua freguesia. É nesta hora, de intenso 

movimento, que observamos a necessidade na organização dos estacionamentos, os 

carros chegam e estacionam de qualquer maneira, nos dois lados das vias, ao redor da 
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praça, em cima das calçadas atrapalhando a locomoção, que já é complicada, e a 

visibilidade, sem haver qualquer preocupação com o próximo. 

Outro problema que o local enfrenta e que é comum em outros centros históricos 

é a dificuldade de acessibilidade e locomoção dos portadores de mobilidade reduzida, 

o ir e vir fica comprometido diante de uma série de obstáculos presentes no local 

como: calçadas estreitas tendo menos de 60 cm de largura, ausência de rampas, lixos 

que são depositados nos passeios, diferenças de níveis nestes, calçadas mal 

conservadas, tudo isto além de comprometer o acesso faz com que a área se 

apresente com aspecto de desorganização e desleixo. 

Outro fator que compromete é a iluminação pública, ela existe, mas é precária e, 

além disso, o emaranhado de fios e cabos que ficam expostos atrapalham a leitura da 

paisagem. 

 

Figura 16: Emaranhado de fios expostos ao longo da área. 
 
 

Sabe-se do intenso calor que acomete a cidade de Cuiabá principalmente no 

período da seca, que vai do mês de agosto até o de outubro, quando a temperatura 

chega até 44°C. Nas vias da área estudada não há indícios de vegetação, apenas na 

praça que possui duas árvores e nos quintais, logo os pedestres, moradores e 

frequentadores em dias que muito calor sofrem com a alta temperatura e a ausência 
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de sombras proporcionadas pela falta de vegetação que neste caso além de ajudar no 

conforto térmico ainda embeleza a paisagem. 

Levo em consideração a realização de duas festas que acontecem anualmente na 

praça e que já viraram tradição fazendo parte do calendário festivo da cidade, uma é a 

festa São João, organizada por moradores, frequentadores e empresários do local e 

também da Secretaria de Cultura do Município. É um dia de festa contemplando o 

religioso e o profano, às cinco horas da manhã é realizada uma missa, posteriormente 

um chá-com-bolo e no período noturno há um baile com músicas regionais. 

Outra festa que merece destaque é o carnaval realizado há 15 anos, com apoio da 

Secretaria Municipal de Cultura, que relembra os tempos das marchinhas 

carnavalescas, a festa atrai pessoas de todas as idades, das crianças até os idosos, 

tornando-a bastante familiar. 

 

 

 

 

Figura 17: Carnaval na praça   
Fonte: http://picasaweb.google.com/etilicosdamandioca 
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Figura 18: Crianças brincando o carnaval 
Fonte: http://picasaweb.google.com/etilicosdamandioca 
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5.0 TOMBAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO E 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

 
 

       

Fonte: Mário Friedlander  

Siriri: dança da tradição cuiabana. As mulheres rodopiam e balançam suas saias floridas 

e os homens batem palmas, fazendo sons com pisadas fortes, 

acompanhados dos seus cânticos. 
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[...] íntegro o traçado urbano colonial e sobre ele guarda marcas do 
processo cultural de Cuiabá: os casarões do século XVIII (ainda que 
alguns modificados), as edificações ecléticas do século XIX e mesmo 
exemplares da arquitetura dos anos 50 e 60 do século XX, tão 
comuns nas cidades brasileiras. Esse acervo construído “conta” a 
história da formação do Centro – sendo, portanto, expressão cultural 
da cidade – e das atividades ali desenvolvidas. (CONTE & FREIRE, 
2005, p.41) 

 

 Com estas características as edificações e o traçado urbano contam a história 

de Cuiabá, nos transportam para a época do Brasil colônia, seus hábitos, culturas, 

costumes e povoamento. O interesse pelo tombamento surgiu após estudo realizado 

por técnicos locais da então SHAN/Pró-Memória em 1984, motivados pelo valor 

histórico, arquitetônico e paisagístico, gerando então o tombamento provisório em 

nível federal no dia 1° de outubro de 1987. 

De acordo com Conte e Freire, 2005, em 1989 o centro se vê passar por uma 

série de demolições e descaracterizações, tudo em virtude do posicionamento 

contrário ao tombamento da Administração Pública Municipal alegando que isto 

atrapalhava o “progresso” e o “desenvolvimento” da cidade. Foram perdas 

significativas, a prefeitura autorizou alvarás de demolição e reformas sem a 

consciência do Iphan.  

Em 04 de novembro de 1992 o tombamento foi homologado pelo ministro da 

cultura, e em 1993 uma nova Administração Pública se tem o maior controle e 

fiscalização das ações no Centro Histórico. 

A poligonal de tombamento compreende uma área com 13,10ha e 400 

edificações e mais a área de entorno que compreende 10 setores: setor da Boa Morte, 

Barão de Melgaço, República, 13 de Junho, Ipiranga, Prainha, Praça Bispo Dom José, 

Morro da Luz, Rosário e setor da Mandioca como mostra a figura 19. 

Sabemos das inúmeras legislações de nível nacional referentes às áreas 

históricas, neste texto destaco as que dizem respeito ao município de Cuiabá e como 

este trata do seu patrimônio. 
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Em 1994 foi elaborada uma Instrução Normativa pelos arquitetos Maria Clara 

Migliacio (técnica da subregional do Iphan) e Julio De Lamônica Freire (técnico do 

IPDU- Instituto de planejamento e desenvolvimento urbano da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá), buscando a proteção do conjunto, manutenção, conservação da área 

tombada seu entorno. De acordo com a instrução normativa serão preservadas dentro 

do traçado urbano a topografia natural dos conjuntos, as edificações, áreas privadas 

não edificadas e a integridade do visual dos espaços de uso público, já para a área de 

entorno serão preservados o traçado urbano, a volumetria e as proporções de 

ocupação do solo existente. Cita-se no artigo 2°, parágrafo 2° a competência 

concorrente da administração pública municipal, estadual e federal no controle e 

regulamentação da área tombada. 

 
 

Figura 19: Centro Histórico de Cuiabá e área de entorno 
Fonte: Perfil Socioeconômico de Cuiabá, Volume IV 
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Com relação às intervenções a instrução aceita serviços de manutenção com 

pequenos reparos, conservação que buscam recuperar suas condições de estabilidade 

e uso, obras de restauração, intervenções no resgate da originalidade do bem e obra 

nova aceita apenas em terrenos vagos desde que o projeto seja compatível com a 

paisagem do local. De modo geral esta instrução normativa se mostra pertinente em 

relação ao objeto em questão: Centro Histórico de Cuiabá. Infelizmente a prática 

diverge do que diz o texto, todos sabemos do descaso que o patrimônio histórico 

sofre, tanto por parte das autoridades, tanto pelos frequentadores como pelos 

moradores e proprietários de edificações, sem contar os problemas que são comuns 

em outros centros. 

 Além dessa Instrução normativa o município ainda conta com a lei 

complementar n° 44 de 23 de dezembro de 1997, trata do uso e ocupação do solo de 

Cuiabá. Nela, a cidade de Cuiabá está dividida em 3 categorias de zona: I- zona de uso 

múltiplo, II- zona de expansão urbana, III- zona urbana especial.  

A zona de número III possui condições peculiares e se recomenda um 

tratamento diferenciado. Esta zona possui oito categorias e entre elas está a de 

número 4 que se trata de uma zona de interesse histórico (ZIH), como mostra o art.19. 

Art. 19. Zona de Interesse Histórico – (ZIH) – é a zona compreendida 
pelo conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico tombado pela 
União, através do Edital de Notificação publicado no Diário Oficial do 
Estado de Mato Grosso, em 01 de Outubro de 1987 e homologado 
pela Portaria de Nº 10, publicada no Diário Oficial da União, de 06 de 
Novembro de 1992, e sua área de entorno. 

  

 Assim como a área é tida como uma zona especial as vias desta também são 

classificadas como tal: 

Art. 29. A classe de Vias Especiais terá traçado geométrico, uso e 
ocupação do solo de acordo com cada caso específico e serão 
definidos por Lei após estudos realizados pela Fundação Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento Urbano-FIPDU e aprovados pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU. (Lei 
complementar n° 44 de 23 de dezembro de 1997). 
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Em 29 de janeiro de 2007 foi publicada a Lei Complementar n° 150 que trata do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá, em seu artigo 11 que diz 

respeito a diretrizes específicas do desenvolvimento estratégico na área de transporte 

o item XIII apresenta: 

XIII- adequar o sistema de transporte à política de 
preservação e revitalização do Centro Histórico, permitindo a 
integração de seus espaços públicos; 

 

Sendo assim pode-se concluir que passados 10 anos da legislação urbana de 

uso do solo nada se fez com relação à adequação no trânsito do Centro Histórico, ou 

seja, as vias são utilizadas em grande intensidade trazendo graves consequências para 

o casario e total desordem no tráfego central. De acordo com informações do IPDU 

que está se buscando é a criação de um setor específico para o Centro Histórico, que 

integre todas as informações referentes a ele. 

Outra diretriz apresentada no Plano Diretor se refere à energia e iluminação 

pública. Deverá implantar rede subterrânea de energia elétrica e de iluminação pública 

na área central onde se encontra a zona de interesse histórico e nos corredores de 

tráfego 1 que corresponde as vias estruturais. Esta ação já esta sendo executada, 

espera-se que esta esteja pronta em 2014. 

Em seu artigo 24 o Plano Diretor apresenta diretrizes para a área da Cultura e 

Patrimônio Histórico: 

I – elaborar e implantar o Plano Setorial de Cultura e de proteção e 
preservação do patrimônio histórico material e imaterial com a 
finalidade de legitimar e universalizar os direitos culturais; 

II – identificar, catalogar, registrar, fiscalizar e difundir os patrimônios 
histórico e cultural municipais que traduzam a identidade de suas 
populações e dos espaços onde habitam e de que 
usufruem,colimando: 

a) incentivar a ação de entidades do segundo e terceiro 
setores na preservação do patrimônio histórico cultural do 
Município; 
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b) proteger, preservar e difundir a diversidade cultural, 
estimulando a convivência entre o local e o universal, o tradicional e 
o moderno, o popular e o erudito; 

c) incentivar a participação de entidades privada se 
associações culturais na preservação do patrimônio histórico cultural 
local; 

III – preservar e ampliar a utilização dos equipamentos e espaços 
públicos municipais para formação, produção, circulação e consumo 
do patrimônio cultural municipal; 

IV – promover a construção do Teatro Municipal de Cuiabá; 
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6.0 METODOLOGIA

  

 Fonte: Mário Friedlander  

Cururu: roda de cantoria e dança em que só os homens participam, 

 um dos instrumentos utilizados é a viola-de-cocho. 
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Para a execução do trabalho foi feito inicialmente uma pesquisa teórica sobre a 

cidade de Cuiabá, o seu surgimento, as características do urbanismo implantado e as 

características das edificações. Além da pesquisa histórica assuntos como aspectos 

físicos e ambientais também foram levados em considerações para a caracterização da 

área. 

 Foi realizado levantamento cadastral das fachadas existentes na área, assim 

como equipamentos urbanos, problemas encontrados, dinâmica da área, a presença 

de vegetação entre outros para que pudesse ter subsídios para o desenvolvimento do 

projeto e este fosse conivente com a área. Com o levantamento em mãos deu-se o 

início da fase de diagnóstico que compreende uma análise da situação real da área e o 

cruzamento de informações. Por fim a etapa de projeto que buscou solucionar todos 

os problemas diagnosticados buscando desta forma atender a população e a 

conservação da área. 

 Para auxílio do trabalho como um todo foram utilizados equipamentos como: 

 

• Máquina fotográfica digital Sony P200 

• Trenas convencionais 

• Notebook HP G42-350BR 

• Software Auto cad para a digitalização do levantamento e desenvolvimento do 

projeto 

• Software Word para a digitalização de texto e Excel para execução dos gráficos 

• Software Sketshup para os detalhes de revestimento das calçadas e vias 

• Software Revit para a execução de imagens da escadaria 

• E outros materiais básicos para qualquer levantamento como: prancheta, 

lapiseira, borracha... 
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7.0 DIAGNÓSTICO 

 

 

 

    Fonte:IPHAN-MT  

Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho 
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Hoje a Praça Conde de Azambuja e uma área do centro histórico de Cuiabá 

onde o uso do solo é predominantemente residencial apresentando em sua minoria 

alguns lotes com serviços. Ao fazer os levantamentos foram constatados diversos 

fatores que a caracterizam e justificam a necessidade de um projeto para a 

requalificação da área.  

 

7.1 Características da Construção 

Primeiramente discorro sobre as edificações da área, pois juntamente com o 

traçado caracterizam a historicidade do local. Foi realizado levantamento para 

identificar as características da construção, para assim constatarmos as influências 

arquitetônicas que as edificações sofreram. Dos 90 lotes encontramos 32% de 

edificações com características que remetem ao século XVIII, 36% ao século XX, 30% ao 

século XVIII e 2% lotes sem qualquer edificação como mostra a imagem abaixo. 

 

 

Figura 20: Gráfico da época de construção. 

 

 

Para esta classificação foram levadas em consideração as características que 

cada edificação apresentava e a que época elas remetiam, não foi feito nenhum 

estudo referente às datas exatas de suas construções. Para as edificações que 

32%

30%

36%

2%

Século XIII Século XIX Século XX Lote vazio
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remetiam ao século XVIII foram consideradas a implantação, a cobertura em duas 

águas, os beirais aparentes com ou sem beira seveira, ausência de detalhes e 

esquadrias em madeira. As do século XIX apresentavam pouca diferença em relação as 

do XVIII, suas fachadas apresentavam platibandas, janelas com vidros e venezianas, e 

mais tarde implantação com afastamentos laterais e edificações construídas acima do 

nível da rua. Ao classificar as edificações como construídas no século XX me referi às 

edificações que não apresentavam nenhuma característica que remetesse a um 

passado mais distante, normalmente essas edificações apresentam características e 

materiais mais atuais como lajes, portões eletrônicos, modelos de esquadrias 

metálicas usadas atualmente de fabricação em série, o que não remete em nenhum 

momento a este passado, e mais a frente será tratada sobre a sua integração na 

paisagem. Sendo assim tomo como base dessa classificação a arquitetura do período 

colonial e alterações posteriores.  

Com este gráfico nota-se que a época de construção esta quase que equilibrada 

e sendo assim a área possui característica desde os primórdios do surgimento de 

Cuiabá até os dias atuais. Mas para a análise da área o estudo não se limita a apenas 

este gráfico, uma série de fatores são levados em consideração e outras conclusões 

são obtidas. 

 

7.2 Grau de Preservação 

 Para a análise do grau de preservação foram consideradas as características 

arquitetônicas relativas aos séculos XVIII e XIX, as que se referem ao século XX não 

foram consideradas pelo seguinte motivo, a área surgiu no século XVIII, ainda hoje 

encontramos características que remetem a ele e as alterações que vieram nas 

edificações e implantações posteriormente, e isso faz com que seja uma característica 

do local como uma tipologia presente na área, ao analisarmos fachada por fachada 

encontramos algumas do século XX em que seus elementos arquitetônicos destoam e 

não integram a paisagem, logo ele torna um elemento estranho que não interage com 

os elementos que remetem aos séculos XVIII e XIX. Para a classificação foram 

considerados os elementos como aberturas, implantação, platibandas, modelo da 
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cobertura e a utilização de materiais contemporâneos. Sendo assim fez-se a 

classificação da seguinte forma: 

 

 

 

 

• Preservado: para as fachadas que mantém suas características originais 

sem adição de qualquer elemento arquitetônico novo diferente dos que 

remetem aos séculos XVIII e XIX, podendo haver o reparo de elementos 

com materiais novos desde ele seja utilizado para manter as 

características originais sem qualquer alteração na fachada. 

• Parcialmente preservado: fachadas com a presença de gradis, portas e 

janelas de metais de diversos modelos, paredes revestidas de pedras e 

cerâmicas. Sabe-se que alguns dos materiais citados também foram 

utilizados no século XIX, mas eu me refiro aos de fabricação 

contemporânea que se vê nitidamente que foram utilizados em 

substituição aos antigos materiais. 

• Descaracterizado: fachada totalmente desfigurada sem elementos que 

remetam aos séculos XVIII e XIX. 

• Edificação nova não integrada à paisagem: construções recentes que 

destoam a sequência da paisagem interrompendo a leitura dos 

elementos que a caracterizam. 

• Edificação nova integrada à paisagem: edificação nova que não interfere 

na leitura do conjunto. 

 

 



                                                                                                                  MP-CECRE - Mestrado 

Profissionalizante em Conservação  

e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos   

 

 
51 

 

Figura 21: Gráfico Grau de Preservação 

 

Das edificações analisadas apenas 6% estão preservadas, sendo assim fica difícil 

a leitura e acaba gerando confusões aos que não tem intimidade com a arquitetura, 

criando muitas vezes definições errôneas sobre as características de cada época. 

A grande maioria das edificações, 58% estão classificadas como parcialmente 

preservada, o que significa dizer que elementos novos foram acrescidos a fachada, 

lembrando que estes foram utilizados em substituições aos antigos, como exemplo 

esquadrias de madeiras utilizadas em edificações do período colonial substituída por 

esquadrias metálicas atuais. Acredito que o motivo seja a facilidade na aquisição, pois 

a produção em serie facilita na questão do tempo e na questão econômica. Além das 

esquadrias se vê a adição de grades de proteção nas janelas, elemento que há algum 

tempo atrás não era necessário, pois Cuiabá era uma cidade tranquila e sem violência, 

com o crescimento desordenado os moradores foram obrigados a procurar proteção e 

ate mesmo mudar seus hábitos. 

 

Em poucos anos Cuiabá se desenvolveu tão rapidamente que 
os moradores mais antigos ainda se recordam dos longos bate-papos 
de fim de tarde quando todos se sentavam nas calçadas e podiam ate 
dormir de janelas abertas que dificilmente um ladrão iria visitá-los. 
Não havia problemas graves com o transito, todos se conheciam e 

6%

58%

18%

12%

2% 2% 2%

Preservado Parcialmente caracterizado

Descaracterizado Edificação nova não integrada

Edificação nova integrada Edificação em ruína

Lote vazio
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dificilmente mendigos eram encontrados na rua. (A cidade cresce. Os 
problemas aumentam. Diário de Cuiabá, Cuiabá, 10 de Nov., 1979 
apud BRANDÃO, 1997, p. 109) 

 

Algumas das fachadas em que houve a troca das esquadrias e mantiveram seus 

vãos tiveram a classificação de parcialmente preservadas, há outras que fizeram essa 

troca, mas mudaram completamente suas aberturas, estas foram classificadas como 

descaracterizadas. 

 

 

Figura 22: Fachada descaracterizada 

 

 

Elementos utilizados em reparos e manutenção como argamassas de cimento 

ou outro material que num primeiro olhar não conseguimos distinguir do original, não 

compromete a leitura da fachada tornando esse reparo um elemento “diferente” do 

conjunto não foram considerados. 

Há ainda pedras e cerâmicas que foram usadas em algumas edificações que não 

fazem parte das características da época construída.  

O problema é que estes elementos que foram acrescidos comprometem a 

leitura da paisagem, fazendo com que a arquitetura que a área possui seja camuflada 

com os novos materiais além de comprometerem esteticamente uma vez que não 

existe nenhuma padronização para revestimento nas fachadas, nem mesmo 

esquadrias e gradis. 
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Figura 23: Fachada revestida com cerâmica 

 

Ao tratar das edificações parcialmente preservadas nota-se que há a 

possibilidade das fachadas voltarem aos seus estilos originais, pois as alterações que 

ocorreram não as descaracterizam como mostra a figura 23, pois ainda apresentam 

muito das características do seu tempo como, por exemplo, as do século XVIII que 

mantém a volumetria, vãos, afastamentos e cobertura. 

Sendo assim se os materiais adicionais fossem retirados e substituídos por 

outros que remetessem a época da construção teríamos então além dos 6% mais 58% 

de edificações um total de 64% de edificações preservadas o que traria mais 

identidade ao local uma vez que as casas estão apresentadas uma miscelânea de 

materiais. 

 

 

7.3 Grau de Conservação 

 Outro fator que foi analisado foi o estado de conservação das edificações, ao 

analisar as edificações da área foi levado em consideração o estado físico em que se 

encontram as fachadas. Elas foram classificadas em: 

 

• Bom estado de conservação: são as edificações que apresentam 

fachadas com boa pintura, esquadrias íntegras e beirais em bom estado. 
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• Parcialmente conservado: diz respeito às fachadas que necessitam de 

pinturas e pequenos acabamentos. 

• Péssimo estado de conservação: são as que necessitam de recuperação 

de esquadrias ou até mesmo a reposição destas, rebocos faltantes, 

telhas e madeiramentos dos beirais quebrados. 

 

 

Figura 24: Grau de Conservação 

 

 

Há na área 45% de edificações em bom estado de conservação e 38% 

parcialmente conservada, mas pela descrição da classificação seria necessário apenas 

pequenos reparos e pintura, logo se isso fosse concluído passaríamos a ter 83% de 

edificações em bom estado de conservação. Analisando em um primeiro momento, os 

números nos trazem conclusões favoráveis, porém ao fazermos a relação com os 

outros fatores analisados vemos que muitas das edificações tidas como em bom 

estado de conservação não estão preservadas ou estão parcialmente preservadas, o 

que pode ser identificado nos mapas temáticos e na análise feita da fachada por 

fachada no manual de fotos. 

O ideal seria que cada fachada preservada estivesse conservada também, pois 5 

lotes tido preservados apenas 2 estão em bom estado de conservação, são eles o 477 e 

1%

45%

38%

12%

2% 2%

Imóvel em construção Bom estado de conservação

Parcialmente conservado Péssimo estado de conservação

Imóvel em ruínas Lote vazio
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o 495 localizados na rua Pedro Celestino. Já os outros três que estão preservados estão 

parcialmente conservados. Então dos 90 lotes analisados apenas 2 se encontram em 

uma situação ideal de caracterização da área que seria o equivalente a 2.22% do total. 

Um número preocupante, pois se vê que as demais edificações necessitam de atenção 

com relação ao seu estado de conservação e preservação. No quadro abaixo foi feito a 

relação entre as edificações conservadas e preservadas com auxílio do manual de 

fotografias. 

 

Tabela 04: Relação entre o grau de conservação e grau de preservação. 

ITEM RELAÇÃO EDIFICAÇÃO PRESERVADA E CONSERVADA QUANTIDADE 

1 Parcialmente preservada/péssimo estado de conservação 01 

2 Parcialmente preservada/ parcialmente conservada 19 

3 Parcialmente preservada/bom estado de conservação 22 

4 Descaracterizada/parcialmente conservada 03 

5 Preservado/bom estado de conservação 02 

6 Edificação nova não integrada a paisagem/bom estado de 

conservação 

08 

7 Edificação em ruínas 02 

8 Edificação nova integrada a paisagem/bom estado de 

conservação 

04 

9 Preservada/parcialmente conservada 01 

10 Parcialmente preservada/bom estado de conservação 01 

11 Descaracterizada/bom estado de conservação 07 

12 Parcialmente preservada/péssimo estado de conservação 03 

13 Descaracterizado/péssimo estado de conservação 04 

14 Edificação nova não integrada a paisagem/parcialmente 

conservado 

01 

15 Edificação nova não integrada a paisagem/péssimo estado 

de conservação 

01 

16 Descaracterizada/ parcialmente conservada 01 
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Nota-se que quando a edificação se encontra preservada o seu estado de 

conservação está comprometido ou vice e versa com exceção do item 5. Com relação 

ao estado de conservação não há nenhum problema uma vez que a conservação 

contribui para um bom estado da edificação, a grande dificuldade é com relação ao 

grau de preservação. Com o que foi analisado viu-se que boa parte das edificações 

apresenta baixo grau de preservação sendo assim o que fazer para não descaracterizar 

ainda mais a área e não criar um falso histórico ao mesmo tempo? Logo este problema 

será solucionado na etapa de projeto a qual definirá as diretrizes a serem seguidas 

para manter a ambiência da área estudada. 

 

  

7.4 Gabarito 

Com relação à volumetria percebe-se que ela se mantém não havendo muitas 

diferenças, a única observação que faço é com relação às edificações novas como 

exemplo o sobrado novo no final da Rua Pedro Celestino (ver figura 16). Ele destoa 

totalmente do ritmo das outras edificações se destacando de forma negativa no perfil. 

Analisando os perfis das ruas, destaco o perfil 7 e 8 da rua Governador Rondon 

dos nove perfis esse é o que se encontra mais descaracterizado com relação aos 

detalhes arquitetônicos, mais no quesito volumetria eles ainda mantém a altura 

“padrão” que é encontrada na área de estudo. Ele apresenta apenas 2 lotes 

preservados, os demais estão alterados, ou há edificação nova não integrada a 

paisagem, e nenhum em bom estado de conservação, sem contar a presença de muros 

em toda a testada de 2 grandes lotes que apresentam um grande vazio no perfil e que 

é de grande preocupação uma vez que a área pode incentivar a novas construções que 

destoam das características da área uma vez que não existe nenhuma diretriz para a 

execução de novas edificações na área.  

Chega-se a conclusão também que a área não sofreu grandes influencias das 

especulações imobiliárias, de acordo com o INBI-SU 2007 o setor comercial do centro 

histórico possui edificações com valores mais elevados que a do setor residencial,  e as 

alterações que ocorreram nas fachadas foram por caprichos, como a utilização de 
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pedras e cerâmica no revestimento das fachadas e até mesmo a necessidade dos 

próprios moradores como o caso dos gradis nas janelas para a segurança.  

 

 

 

7.5 Vegetação e Clima 

Com o passar dos anos muitos hábitos vão sendo alterados, os motivos são 

muitos vão desde a segurança, a criação de ambientes novos na casa como garagem, 

sala para TV, jantar, escritório entre outros, isto se viu acontecer na área de estudo. No 

período colonial e ate os finais do século XX era possível visualizar (figura 05 e 06) que 

apenas uma pequena parte do lote era ocupada, sendo que os fundos em tamanho 

maior eram ocupados pelos quintais plantados com árvores frutíferas e outras. 

 

No trajeto para o hotel compreendi porque chamavam 
Cuiabá, Cidade Verde. Embora as ruas não apresentassem 
arborização, os quintais, os espaços vazios eram cobertos por 
vegetação. (SA, 1980, p. 49) 

 
 

 Esse quintal além de ser permeável contribuía para a amenização da 

temperatura na cidade, atualmente o que se vê é a ocupação quase que total dos lotes 

ausência de vegetação e áreas impermeáveis que consequentemente além de 

contribuírem para pequenas inundações na via Tenente Coronel Duarte ainda causam 

um grande desconforto térmico. A utilização de vegetação em áreas públicas é de 

grande importância para Cuiabá, a cidade sofre durante os meses de agosto a 

novembro com a seca, calor e as intensas queimadas, é claro que a vegetação não 

solucionará o problema uma vez que no fator queimada é um problema de ordem  

pública, mas amenizará o clima árido que se instala neste período do ano. 
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Figura 25: Presença de fumaça em Cuiabá, setembro de 2007. 
 
 

Ainda se tratando de vegetação encontramos na área estudada dois pontos de 

áreas verdes, um visto como de forma positiva e outro de forma negativa. A Praça 

Conde de Azambuja apresenta 4 árvores de grande porte contribui de forma positiva 

para o local, além de proporcionar sombra e conforto aos frequentadores ainda 

embeleza o local. Já o outro ponto localiza-se na escadaria, a vegetação presente e de 

baixo porte e em grande quantidade, sendo assim faz com que a visão dos que passam 

por suas extremidades fique comprometida facilitando dessa forma que os usuários de 

entorpecentes, muito comum no Centro Histórico de Cuiabá, utilizem o local para o 

consumo destas substâncias. O papel da vegetação neste caso e camuflar estes 

usuários, fato este comprovado pelos policiais que fazem ronda na área. 

Com relação a esta escadaria há ainda outro problema que são os pisos e os 

espelhos desta. Os pisos até possuem um tamanho confortável o problema e que 

todos eles apresentam inclinação que chega ate 7,5% além disso, os espelhos têm 

alturas diferentes, logo não há conforto para utilizá-la, sendo necessário que 

reconstrua toda ela de forma correta e buscando meios para a acessibilidade também. 

Destaco que na execução do desenho não considerei nenhum patamar, pois não há 

nenhum piso para descanso uma vez que todos eles apresentam inclinação. 
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Ao se tratar do clima da área estudada tomo como base a dissertação de 

autoria do arquiteto João Sanches de titulo “O Estudo de Microclimas como 

Ferramenta para o Planejamento Urbano” 

O autor faz uma análise da temperatura e da umidade do ar tendo como objeto 

de estudo do seu trabalho a área tombada a nível federal do Centro Histórico e uma 

pequena parte do seu entorno. De acordo com Sanches (2004) foram escolhidos 

criteriosamente 30 pontos levando em consideração superfície pavimentada altura e 

separação dos edifícios, presença de vegetação, corpos d’água, tráfego intenso de 

pedestre, veículos e cruzamentos importantes. Destaco que dos 30 pontos escolhidos 

3 estão inseridos na área de estudo deste presente trabalho são eles os pontos 28, 29 

e 30 sendo que o 28 e 29 estão na Rua Pedro Celestino e o 30 na Praça Conde de 

Azambuja.  

 

 

Figura 26: Área de estudo, indicando os pontos do transecto e o ponto fixo de medições. 
Fonte SANCHES, 2004, p.59. 
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 Para a analise o autor utilizou quatro dias seguidos na estação chuvosa (3, 4, 5 e 

6 de dezembro de 2003) e quatro na estação seca (23, 24, 25 e 26 de junho de 2004), 

nos horários de 8:00, 14:00 e 20:00 horas. Para o entendimento utilizarei neste texto 

os gráficos das medias da temperatura do ar medidas no transecto móvel no horário 

das 8:00 da manhã. 

 

 

 

Figura 27: Média das temperaturas do ar média nos pontos do transecto, nos quatro dias de pesquisa na 

estação chuvosa, 08:00 horas. Fonte SANCHES, 2004, p.84. 

 

 

 

 Ao analisar o gráfico notamos que os pontos 9 e 10 são os que apresentam 

maiores temperaturas, isso porque estão situados em áreas com revestimento 

asfáltico, intenso fluxo de veículos e ausência de vegetação, diferente do ponto 7 que 

apresentou  temperatura baixa já que esta próximo ao Morro da Luz, local de grande 

vegetação, além deste ponto destaco os pontos 1 e 2, que apresentam temperaturas 

mais baixas ainda que a do ponto 7 isso porque estão próximos a área com vegetação 

e não apresentam fluxo intenso de veículos. 
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 Os pontos 28, 29 e 30, localizados na área de estudo apresentaram uma das 

temperaturas mais altas uma vez que não apresenta muita vegetação, suas vias são 

asfaltadas e por mais que apresentem um fluxo ameno de veículos as outras vias que a 

contornam são de intenso fluxo contribuindo assim para o aumento da temperatura. 

 

No gráfico abaixo foi analisado o período seco assim como no exposto acima, os 

pontos que se encontram próximos a áreas onde há presença de vegetação e fluxo 

ameno de veículos as temperaturas são menores. 

 

 

Figura 28: Média das temperaturas do ar média nos pontos do transecto, nos quatro dias de pesquisa na 

estação seca, 08:00 horas. Fonte SANCHES, 2004, p.112. 

 

 

Conclui-se então que o uso do solo e sua configuração influenciam na 

temperatura do local. O intenso fluxo de veículos, ruas estreitas que podem dificultar a 

circulação do ar, o asfalto e a ausência de vegetação para o desconforto térmico nas 

cidades, o que mais interessa nesta analise e que a área da Praça Conde de Azambuja e 

seu entorno, esta sofrendo as consequências deste uso do solo e implica diretamente 

nos que frequentam e os me moram na área. 
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Por mais que implantação de sua rua esteja no sentido favorável de Norte e Sul, 

proporcionando sombras advindas das fachadas, de acordo com o movimento do sol 

ao longo do dia, ainda não é o suficiente para o conforto térmico. 

 

7.6 Equipamentos urbanos 

Analisando a área de maneira mais geral encontramos outros problemas 

diferentes dos citados acima, que agravam não só a paisagem como a beleza e 

mobilidade do local. Dentre eles estão às calçadas que além de todos os obstáculos e 

desníveis que se fazem presente nela, como já foi descrito no item 4.0, há ainda os 

diferentes tipos de revestimentos e a má conservação delas. Há calçadas revestidas 

com material cerâmico, outras com ladrilho hidráulico e outras com argamassa de 

cimento, não há uma unidade, um padrão. De acordo com o Manual de Vias Públicas e 

calçada de Cuiabá cabe ao proprietário do lote manter a calçada que diz respeito à 

testada do seu lote, sendo que para o revestimento poderá ser utilizado: argamassa de 

cimento, ladrilho hidráulico e blocos intertravados. 

A área apresenta alguns equipamentos urbanos como: bancos de madeira, 

placas de trânsito, placa informativa com o histórico da área localizada na praça, placas 

com o nome das vias, lixeira, 01 telefone público e posteamento de iluminação 

pública. De todos os citados acima apenas os bancos de madeira que estão instalados 

na praça não necessitam de consertos ou reparos apenas manutenção com pintura 

protetiva, os demais merecem mais atenção, pois estão muito velhos, estragados a 

ponto de não ter mais utilidade como o caso de algumas lixeiras que já nem possuem o 

fundo, ou então no caso das placas com o nome das vias fixadas nas fachadas, são de 

tamanho muito reduzido e, além disso, o intemperismo fez com que toda a parte 

escrita se apagasse. Um ponto positivo constatado nessa área e que de todos os 

equipamentos fixados nenhum sofreu algum tipo de vandalismo, todos os problemas 

encontrados são referentes a manutenção e conservação. 

 

7.7 Serviços 

Na praça há uma concentração de serviços como consultórios médicos, 

laboratório, escritório de advocacia, gráfica e imobiliária, todos eles apresentam em 
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suas fachadas comunicação visual, umas discretas, outras chamativas, algumas 

necessitando de troca, enfim cada qual implantou a sua da maneira que melhor lhe 

conveniesse, acredito que para uma área histórica a comunicação visual deve ser 

pensada de modo a não interferir na paisagem mais também exercer a sua função de 

indicação ou identificação do serviço, deve existir um equilíbrio entre os dois fatores. 

O livro Centro Histórico de Cuiabá- Patrimônio do Brasil, traz em seu anexo 4, página 

91, normas de propaganda e publicidade e uso de toldos para a área do Conjunto 

Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá e seu entorno. 

 

1.0 Serão permitidos anúncios perpendiculares a fachada dos 
imóveis com dimensões máximas de 0,80m (oitenta centímetros) 
de largura e 0,60m (sessenta centímetros) de altura, com 
espessura máxima de 0,15m (quinze centímetros). 
 

1.1. Esses anúncios serão fixos por hastes a fachada, sendo que 
entre a parede do imóvel e o painel publicitário, a distancia 
máxima permitida será de 0,20m (vinte centímetros). 
 

1.2. Quanto ao material, esses anúncios poderão ser em 
madeira, ferro ou materiais similares. Não serão 
permitidos anúncios luminosos. 

 
2.0  Serão permitidos anúncios sobre a alvenaria do imóvel, com 
dimensões máximas inscritas num retângulo hipotético de 2.00m 
(dois metros) de comprimento por 0.50m (cinquenta centímetro de 
sua altura. 
 2.1 Quanto aos materiais, serão permitidos pintura, letra caixa, 
neon ou outros materiais que permitam escrever dentro do 
retângulo hipotético descrito no item 2. 
 

 
7.8 Trânsito 

As ruas da área de estudo são classificadas como vias locais, ainda hoje o 

Centro Histórico não apresenta nenhuma normatização. No período do levantamento 

constatou-se que esta é uma área com vias muito tranquilas durante o dia. Os veículos 

que ali trafegam são os que utilizam dos serviços prestados na área, os de passagem 

que usam a área para se deslocarem para outras partes da cidade e os moradores que 

são de número insignificante. Os que utilizam do serviço deixam os carros 

estacionados nas vias, e como não há nenhuma ordenação estes são deixados da 

maneira que seja mais conveniente para os motoristas. 
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Já no período noturno a realidade se inverte, há um intenso fluxo de veículos 

na área que frequentam a Praça Conde de Azambuja em virtude dos bares que estão 

instalados no local. É neste momento que é melhor visualizado o que a ausência de 

ordenação  e até mesmo a falta de estacionamento  pode ocasionar na área, perde-se 

a visão da praça, os carros estacionam em volta dela e nas proximidades em frente as 

casas, o local que é aberto e amplo passa a ter outras características como um 

ambiente fechado com pouco espaço. Logo se chega à conclusão que a área não é 

utilizada pelos moradores e sim em sua grande parte pelos clientes dos bares e outros 

serviços. 

Pensando em todos os problemas encontrados constata-se que a área é pouco 

utilizada pelos moradores, pelo visto a única função deles é morar nas casas sem 

usufruir de todo o espaço que é disponibilizado porque há uma diversidade de 

obstáculos que existem e que acabam comprometendo o dia-a-dia dos moradores.  

 

 

Diante de todos os problemas encontrados vê-se a necessidade de uma 

requalificação na área, proporcionando dessa forma acessibilidade, beleza, conforto e 

cultura não deixando que todas as características se dissolvam com o tempo fazendo 

da Praça Conde de Azambuja e seu entorno mais um lugar comum.  
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8.0 QUESTIONAMENTOS 

 

                                  Fonte:IPHAN-MT  

Antigo Palácio do Governo, demolido para dar lugar  

a nova Prefeitura da cidade. 
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 Diante do analisado busca-se entender até que ponto um projeto de 

requalificação para a área seria viável. O que fazer para que os resultados do projeto 

não tragam conseqüências negativas que possam aos poucos destruir a área. Como a 

praça Conde de Azambuja será após o projeto? Qual será o seu papel, sua função no 

Centro Histórico de Cuiabá? 

 Dúvidas e questionamentos surgem após o estudo da área, desenvolver um 

projeto de requalificação pode trazer tanto consequências positivas como negativas 

também, afinal de contas estamos tratando de uma área que recebe constantemente 

público externo não moradores do entorno da praça que frequentam os bares que ali 

estão e com o visual da praça melhorado receio que a atração pela área seja ainda 

maior. 

Mas é certo que a área necessita de projeto, está comprovado diante dos 

levantamentos feitos que o seu estado de conservação não é dos melhores, além de 

outros fatores que dificultam o dia-a-dia dos moradores, pedestres e frequentadores 

da área, conforme sua importância histórica não podemos deixar que aos poucos suas 

características sejam apagadas e destruídas. 

De um lado temos a preocupação em deixar a área como está, sem qualquer 

recuperação, e suas características irem se perdendo no tempo, por mais que existam 

leis normas de proteção sabemos que muitos proprietários não aceitam a imposição 

destas e usam da má fé para que o imóvel seja danificado a ponto de ser condenado 

ao uso e consequentemente ter que ser demolido, do outro lado a preocupação se 

refere às consequências que a requalificação pode trazer.  

São dois fatores preocupantes que podem ocorrer dos dois citados um deles é 

comum nos Centros Históricos até mesmo no de Cuiabá que é a perda do patrimônio 

pela ausência de conservação, preservação e manutenção das edificações, é um fato 

certo. Já a requalificação há certa dúvida em relação as consequências vindas dela, que 

podem ser tanto positivas, como a melhora do visual, conservação das edificações, 

como negativas, gerando barulhos, aumento do fluxo de pessoas, atrapalhando assim 
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os moradores da praça e até mesmo a área deixar de ser residencial e se transformar 

em uma área só de bares ou comércio. Mas infelizmente não temos a certeza do que 

pode ocorrer.  

Diante de uma situação como essa, em que há um fator certo que é a perda das 

características no caso de uma não conservação e outro duvidoso gerado pela 

requalificação deve-se analisar qual será mais vantajoso. Sendo assim acredito que um 

projeto de requalificação para a praça e seu entorno será de grande valia não só para 

moradores como para a sociedade de maneira geral. 
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9.0  O PROJETO 

 

                                                                                                                                                             Fonte: IPHAN-MT 

Casario Cuiabano 
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Diante do levantamento realizado e dos problemas diagnosticados propõem-se 

projeto que busca atender a população e os moradores da área. A ideia principal é 

criar um ambiente agradável e seguro fazendo com que possam usufruir do espaço 

sem concorrer com os veículos, estes passam a ter papel secundário na área, cria-se 

um ambiente propício para a caminhada tranquila nas calçadas e o convívio na praça 

remetendo as características de cidades interioranas. Outra preocupação com o 

projeto foi a conservação das fachadas das edificações, manter as características 

históricas que ainda existem, remover os revestimentos que não condizem com a 

tipologia da área e para as novas edificações, seguir as diretrizes da Instrução 

Normativa do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá 

de 1994. 

Para o melhor entendimento do projeto o texto será organizado em: 

• Escadaria 

• Vias e calçadas 

• Traffic calming 

• Arquitetura efêmera 

• Estacionamentos 

• Fachadas propostas 

  

9.1 Escadaria 

O projeto da escadaria propõe um novo desenho, no lugar de degraus que vão 

do início ao fim com pisos inclinados, que chegam a ter 80 centímetro de largura, 

canteiros ao centro com vegetação de porte médio que compromete a visão e a 

segurança (como citado anteriormente), cria-se um local com número de degraus 

suficiente para vencer a altura de 6.00 metros além da proposição de área de 

convivência e jardins fazendo com que o local se torne um ambiente agradável, não só 
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para os moradores, como também para os pedestres que se pretende atrair com o 

novo desenho criado.  

 

 

Figura 29: Localização da escadaria 

 

Para o revestimento foram utilizados blocos intertravados nas áreas de 

convivência, que são resistentes e comum no mercado e argamassa de cimento nos 

degraus das escadas e na passarela de acessibilidade. 

 No paisagismo foram utilizadas grama esmeralda e vegetação de pequeno e 

médio porte, que estão descritas na prancha 26/39, compatível com o clima da cidade 

de Cuiabá. Ao inserir a vegetação para ornamentação buscou-se a criação de canteiros 
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com bordaduras sem que o ambiente ficasse muito carregado e acabasse 

comprometendo mais uma vez a segurança do local, a intenção é a criação de um local 

arejado, amplo e agradável aos olhos. 

  Foi inserido no projeto elementos no auxílio da acessibilidade como os pisos 

táteis de alerta e direcional, e os corrimões seguindo a norma da ABNT 9050. 

Para que o local se torne ainda mais atrativo foi implantado ao longo da 

escadaria 3 pergolados de madeira que terão suas estruturas horizontal fixadas na 

parede com argamassa de cimento e as estruturas verticais com parafuso. Haverá 

ainda bancos de madeira fazendo da escadaria uma espécie de praça. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Situação atual da escadaria 
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Figura 31: Projeto da escadaria 

 

9.2 Vias e calçadas 

Na proposição das calçadas buscou a unicidade de revestimentos, diferente do 

que o que acontece hoje em que os materiais variam de cacos cerâmicos, ladrilhos 

hidráulicos, peça cerâmica e argamassa de cimento além dos locais onde não há 

nenhum tipo de revestimento. 

Para o projeto pensou em dois tipos de materiais para serem empregados, são 

eles: o meio fio em concreto e a argamassa de cimento que será trabalhada de 

maneira lisa e estampada. 

Os desenhos nas calçadas remetem um dos modelos de ladrilho hidráulico 

utilizado na região, o emprego deles deverá seguir o desenho proposto onde as 

calçadas serão divididas em módulos de 5 metros de comprimento aproximadamente 

e a largura variando conforme o desenho da via já que o desenho desta não é regular. 

Os desenhos serão empregados de modo alternado com mostra a prancha 30/39. 
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  Figura 32: Desenho do ladrilho hidráulico escolhido 

 

  Figura 33: Acabamento da calçada 

 

A utilização do desenho do ladrilho é uma forma de afirmar a cultura cuiabana, 

é trazer elementos históricos nos dias atuais para que se torne mais um meio de 

informação. 
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O acabamento com meio fio em concreto além de estar delimitando a rua e os 

módulos da calçada é uma maneira de tirar a monotonia que o intenso emprego do 

concreto estampado causaria. 

 

Com relação ao tamanho das calçadas elas estão variando em virtude da 

irregularidade do traçado colonial que a área apresenta. As medidas variam de 2.00 

metros até 13.00 metros que são áreas que formam um verdadeiro calçadão para o 

convívio dos moradores e dos que ali frequentam. 

 

Para as vias o revestimento escolhido foi o paralelepípedo, material resistente, 

que condiz com o ambiente além de ser uma forma de controlar a velocidade dos 

veículos. 

 

 

Figura 34: Desenho da calçada com o concreto liso e estampado e revestimento da via com 
paralelepípedo 

 

9.3 Traffic Calming 

A ideia do projeto em questão é criar um ambiente agradável e seguro para os 

moradores e frequentadores do local. Inicialmente pensou-se em fechar todas as ruas 
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que dão acesso à praça circulando unicamente os veículos de propriedades dos 

moradores da área e os pedestres. Porém uma série de inconvenientes e problemas 

surgiria com a tomada desta decisão, como exemplo: de que forma seria o controle 

dos veículos de serviço como ambulâncias, caminhões de coleta de lixo, correios, corpo 

de bombeiros dentre outros? Existiria uma barreira bloqueando a entrada de veículos 

externos? Como seria empregado esse bloqueio? Em casos de emergência, saúde e 

segurança, esse bloqueio não iria atrasar o serviço?   

Na área estudada nota-se que nas vias os carros têm mais importância que os 

pedestres, prova disso são as estreitas calçadas e as ruas com tamanhos além do 

necessário para a passagem de um carro ou até mais. 

Há de considerar que estamos em uma época em que há a cultura do carro, 

não há o incentivo para a utilização de transportes coletivos, além disso, estes são 

precários. Esta situação gera intensos barulhos, poluição, acidentes, ruas 

congestionadas assim como outros problemas ocasionados pelo fluxo de veículos nas 

vias. Há de considerar também que o uso do carro traz conforto aos que o utilizam, por 

isso, pensando nas vantagens e desvantagens do automóvel, na necessidade de 

melhorar o ambiente para os moradores e frequentadores da Praça Conde de 

Azambuja e seu entorno optei por não fechar por completo as ruas e trabalhar com 

elementos que organizasse o trânsito local de modo que os pedestres, moradores 

tivessem mais prioridades em relação aos carros sem que estes tenham a circulação 

prejudicada. 

 

A solução encontrada para controlar o tráfego e melhorar o ambiente foi a 

utilização do Traffic Calming ou Moderadores de Trânsito. 

Criado na década de 60 na cidade de Delft na Holanda tem objetivo de trazer 

mais segurança para pessoas em locais onde há a circulação de veículos. Emprega-se 

uma série de elementos e ou obstáculos nas vias simultaneamente onde a função 

maior é redução da velocidade e do volume do tráfego, criação de espaços para os 

moradores e visitantes.  
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 Dentre os elementos empregados estão: 

• Ondulações  

• Platôs 

• Almofadas  

• Sonorizadores 

• Estrangulamento de vias 

• Chicanas  

• Estreitamento de vias 

• Rotatórias 

• Redução dos raios de giro 

• Fechamento de vias 

• Mudança de revestimento 

• Entrada com portais 

• Arborização e vegetação 

• Faixas de alinhamento 

• Iluminação e mobiliário 

• Inversão de sentido das vias 

Dos elementos citados acima o estreitamento de vias, platôs, fechamento de 

vias, arborização e vegetação, inversão do sentido das vias, mobiliário e mudança de 

revestimento foram utilizados no projeto. 

O emprego do Traffic Calming em área muito grande deve ser evitado sem 

haver outro tipo de planejamento, uma vez que controlando a velocidade em 

determinado ponto outro pode ser prejudicado pelo congestionamento. A área da 

Praça Conde de Azambuja por apresentar um fluxo pequeno de veículos e por ser uma 

área de uso praticamente residencial é possível o uso deste método. 

Inicialmente para a organização do trânsito e calçada foi proposto um novo 

desenho com alteração de tamanho das vias (estreitamento de vias) e calçadas como 

mostra os desenhos abaixo: 
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Figura 35: Desenho atual das vias 

 



                                                                                                                  MP-CECRE - Mestrado 

Profissionalizante em Conservação  

e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos   

 

 
78 

 

 

Figura 36: Projeto das vias 

 

Ao comparar os desenhos é possível notar a grande diferença que há entre os 

dois, o desenho atual mostra o espaço sendo monopolizado pelas ruas, ou seja, o carro 

com prioridades. Já o projeto inverte esta situação, há uma área para carros sim, mas 

de maneira que ela seja limitada e suficiente para a circulação, tendo como 

consequência a ampliação de espaço para os pedestres. As calçadas que até então 
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apresentavam largura de 60cm, 100cm foram ampliadas para 2m, 3m e até mais 

proporcionando áreas de convivência. 

 De acordo com o Manual de Traffic Calming da BHTRANS (Empresa de 

Transporte e Trânsito de Belo Horizonte) o estreitamento das vias limita a velocidade e 

as ultrapassagens e facilita a travessia dos pedestres, reduzindo a distância de 

travessia na pista de rolamento. Foi empregado, no início do trecho da Rua Pedro 

Celestino, juntamente com o estreitamento da via, vegetação de baixo porte que criam 

uma espécie de limite entre rua e calçada. Foi inserido também ao longo da área 

estudada árvores de médio porte e bancos, a ideia também, com a utilização destes 

elementos, foi criar a limitação entre ruas e calçadas e proporcionar um ambiente 

agradável que seja usufruído por todos. 

 

 

Figura 37: Final da Rua Governador Rondon com arborização e bancos 

Como as ruas tiveram as larguras diminuídas para ampliar as calçadas foi 

necessário solucionar o problema da situação em que os carros por algum motivo 

precisassem parar de forma que não atrapalhasse o fluxo. Para esta situação o projeto 

faz a seguinte proposição: 

 

• Criação de baias na Rua Governador Rondon 
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• Trecho da Rua Pedro Celestino apresentando vias com largura maior 

que as demais (sem comprometer os espaços de calçadas), de modo 

que se algum carro parasse o fluxo não seria prejudicado. 

 

Figura 38: Trecho das ruas com largura maior e baias 

 

Destaco que não haverá estacionamento nas vias, as situações em que o carro 

pare serão casos extremos e rápidos como: chegada com compras, táxis, 

ambulâncias... E os moradores que possuírem veículos deverão estacioná-los em suas 

respectivas garagens sendo proibido deixá-los nas ruas. 
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Além deste novo desenho que veio com o estreitamento das vias foi proposto 

também o fechamento da Travessa Aníbal de Toledo, com estacas metálicas maciças, 

ampliando assim a área da Praça e vetando o fluxo de veículos.  

 

Figura 39: Elementos do Traffic Calming 

Há de considerar que esta via teve apenas um de seus acessos fechados o outro 

ficou livre por conta de dois estabelecimentos de serviços que possuem garagens e 

necessitam desta para o acesso. 
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Figura 40: Ampliação da área da Praça 

 

Para proporcionar a travessia segura dos pedestres foram inseridos platôs ao 

longo das vias, além desta função ele auxilia na redução de velocidade dos veículos. 

Outro elemento que auxilia na redução de velocidade a na limitação entre vias e 

calçadas é o tipo de revestimento empregado explicado no item 9.2. 

 

 

Figura 41: Platô 
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Outra proposta é a inversão de sentido da Rua 12 de outubro, de forma que a 

Praça não receba mais seu fluxo além de diminuir o fluxo que vem da Rua Pedro 

Celestino. Destaco que as proposições acima obterão sucesso desde haja também a 

participação de órgãos gestores, há a necessidade de informação, educação, 

legislações, placas de trânsito. 

 

 

 

9.4 Arquitetura efêmera  

O projeto de arquitetura efêmera foi desenvolvido para ser utilizado em 

períodos chuvosos, evitando que as estruturas de tendas sejam utilizadas. Ele consiste 

em estruturas metálicas, montadas em torno do tronco das árvores, que são 

encaixadas entre si e quatro bases em suportes fixados no solo.  

 

 

 

 

Figura 42: Encaixe 
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A amarração dessas estruturas será feita com aço galvanizado e esticador, este 

mesmo aço será utilizado para fazer a amarração da lona com cordas de nylon

 

 

 

 

  

 

 

9.5 Estacionamento 

Atualmente os carros são estacionados no entorno da Praça e até mesmo nas 

calçadas, com a nova proposta estes carros não poderão ser deixados nas vias, para 

este problema foram criados dois estacionamentos em dois extremos opostos da área 

de estudo. 

Figura 43: Amarração 

Figura 44: Vista da Praça com a estrutura 
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Figura 45: Localização dos estacionamentos 

 

Cada estacionamento é composto por 01 guarita, dois portões para entrada e 

saída de veículos e 01 vaga para deficiente físico além das demais vagas apresentada 

na prancha 33/40. 

Nestes lotes onde foram criados os estacionamentos não há nenhum resquício 

de arquitetura antiga e as fachadas foram criadas levando em consideração o estudo 

realizado para as fachadas da área. 

Por serem lotes de testada muito grande, fugindo do padrão dos demais lotes, 

que estão entre 5 e 10 metros, foi pensado em elementos verticais de ressalto como 

madeira e massa, dividindo a fachada e a utilização de cores diversas para amenizar a 

extensão e não causar muito impacto na leitura da paisagem.  

 



                                                                                                                  MP-CECRE - Mestrado 

Profissionalizante em Conservação  

e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos   

 

 
86 

 

Figura 46: Proposta fachada estacionamento Rua Pedro Celestino 

 

 

 

 

Figura 47: Proposta fachada estacionamento Rua Governador Rondon 

 

 

 

9.6 Fachadas 

Ao fazer a análise da Praça Conde de Azambuja e seu entorno levamos em 

consideração suas edificações e suas características que, juntos fazem com que a área 

seja única na cidade. Identificar os valores e o reconhecimento da área como uma obra 

de arte auxiliará na proposta de restauro e até onde devemos seguir com ele. De 

acordo com Brandi: 

... reconhecer a ligação indissolúvel entre a restauração e a obra 
de arte, pelo fato de a obra de arte condicionar a restauração e não 
ao contrário. (BRANDI 2008, pág 29) 
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Levo em consideração a qualificação da Praça como uma obra de arte, por 

apresentar uma série de valores que estão ligados a instância histórica, por ter sido 

criada em determinado tempo, e instância estética por apresentar características de 

determinada época.  

 

... a restauração constitui o momento metodológico do 
reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua 
dúplice polaridade estética e histórica, com vistas a sua transmissão 
para o futuro. (BRANDI 2008, pág 30) 

 

Se tratando de valores atribuídos pelo homem ao monumento (remetendo a 

praça e entorno como tal), podemos citar também Alois Riegl que trata dos seguintes 

valores; o valor histórico por retratar um determinado momento em um determinado 

espaço, o valor de arte por tratar da vontade de arte a força criadora do homem 

(“kunstwollen”), e valor de antiguidade pelo contraste apresentado com outras 

edificações atuais. 

 

Ao tratar a Praça e o seu entorno em seu estado material vemos a 

descaracterização com lacunas que interrompem a leitura da paisagem. Estas lacunas 

se referem às edificações descaracterizadas que construídas atualmente se tornam um 

elemento de destaque na paisagem conflitando com o que existe, como o sobrado 

edificado na Rua Pedro Celestino, outras em processo de arruinamento, além, de 

terrenos baldios. 

 

 
 

Figura 48: Sobrado na Rua Pedro Celestino 
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Figura 49: Edificação em ruína na Rua Pedro Celestino                                                        

 
 
 
 

 
Figura 50: Edificação descaracterizada 

 
 

Destaco que os seus elementos espaciais referentes ao traçado, implantação e 

volumetria não foram completamente alterados e os componentes deste espaço, no 

caso as edificações, não são monumentos e si, mas sim partes de um todo e sendo 

assim Brandi cita: 

 

Se (as partes) não constituem monumentos em si, poderá até ser 
admitida uma reconstituição, pois, mesmo que sejam falsos, não 
sendo obras de arte, reconstituem, no entanto, os dados espaciais; 
mas exatamente porque não são obras de arte, não degradam a 
qualidade artística do ambiente em que se inserem só como limites 
espaciais genericamente qualificados. (BRANDI 2008, pág 136) 
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Há de citar neste trabalho a obra Gracia (1996) que trata de metodologia para 

intervenções, para ele antes de qualquer intervenção é necessário o conhecimento da 

área e seus limites em que se faz necessário descrever o quadro atual da área assim 

como definir a metodologia a seguir. E para os casos dos vazios presentes e os lotes 

onde as edificações já ruíram, se faz necessário buscar a correspondência métrica, 

geométrica e de proporção para dar continuidade à imagem.  

 
 

Além das obras de Gracia e Brandi, busco auxílio também Instrução Normativa do 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico e Paisagístico da cidade de Cuiabá, de 1994, que 

faz referencia em seu artigo 6° a obras novas: 

 
 

Parágrafo 1° - A taxa de ocupação dos terrenos terá como 

limite o índice que for menor ou a média das taxas da quadra, 

constantes do cadastro municipal, ou 75% da área do terreno. As 

áreas livres devem constituir-se como áreas de 

permeabilização/áreas verdes; 

Parágrafo 2° - As novas edificações devem caracterizar-se 

como construções térreas, sendo admissíveis mezaninos, desde que 

com pé-direito de 2,30m... 

 

Parágrafo 3°- Os materiais a serem utilizados nas novas 

construções, inclusive acréscimos, deverão ser similares ou 

compatíveis com a tipologia das mesmas; 

 

Parágrafo 4° - A volumetria, as composições dos telhados, a 

relação de áreas de paredes e aberturas a serem adotadas nas novas 

edificações, devem ser compatíveis com a tipologia representativa do 

logradouro em que vão ser construídas; 

 

Parágrafo 5° - Os planos das fachadas não poderão projetar-

se além dos limites dos terrenos sobre os logradouros, salvo os beirais 

dos telhados, até 1,00m (um metro) de projeção; 

 
 

 

Então o objetivo é recompor a paisagem com elementos de espacialidade como 

volumetria, implantação além das aberturas e vedações, de forma que as lacunas 
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sejam preenchidas e a leitura da paisagem não seja comprometida. Os materiais 

utilizados serão os contemporâneos. 

 

 Além das fachadas foi pensado em elementos que auxiliassem na organização e 

despoluição da paisagem como o embutimento da fiação elétrica e telefônica e a 

padronização de placas com os números das casas e nome das vias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 Drenagem de águas pluviais 

A concepção do projeto de drenagem foi pensada levando em consideração a 

declividade da área e do desenho proposto das vias. 

Ao analisarmos a declividade da área estudada percebe-se pelas cotas que as 

águas tendem a escoar para o córrego da Prainha que foi canalizado em 1970 (ver pág. 

31) 
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Figura 51: Indicação do córrego da Prainha 
 
 

 

 

Figura 52: Indicação da declividade da área 
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 Além deste ponto positivo há ainda o desenho das vias que são côncavos, ou 

seja, há a inclinação das calçadas de 1% e das vias em 5% em relação ao centro destas. 

Outro ponto que contribui para a drenagem é o revestimento em paralelepípedo que 

possibilita a infiltração das águas no solo. Outro elemento acrescentado no desenho 

das vias para auxiliar no escoamento das águas é a canaleta central que também 

auxilia no direcionamento das águas. 

Estas águas são direcionadas para caixas e através de tubulação de 400mm 

chegarão até a rede de águas pluviais. 
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10.0 CONCLUSÃO 

 

 

                                                                                                                                                             Fonte: IPHAN-MT 

Índios da tribo Enawene Nawe, tiveram o ritual Youkwa inscrito na lista de 

 Patrimônio Imaterial da Unesco em 2011. 
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O trabalho desenvolvido possibilitou a requalificação de uma área histórica 

mostrando que é possível ter espaços de conforto e segurança nestes locais.  

O projeto conseguiu aliar a organização do trânsito, a recuperação de fachadas, 

“limpeza” e melhoria da paisagem, segurança e bem estar dos moradores e 

freqüentadores. Com todo o estudo apresentado há de se concluir que há a 

possibilidade de ter áreas históricas propícias para moradias adequando-as com 

determinadas infra-estruturas para atender as necessidades dos moradores sem 

comprometer suas características históricas. 

 Que o trabalho sirva de compreensão e inspiração para que novas áreas de 

Centros Históricos, assim como a de Cuiabá-MT, sejam utilizadas de maneira que a 

preocupação com os moradores e com as edificações antigas estejam em mesmo nível, 

possibilitando a atração destes para áreas que até então abandonadas venham ser 

ocupadas, dando uso a estas edificações, movimentando a área e evitando que o 

abandono cause mais perda aos bens históricos.  
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12.0  ANEXO 

 
   

                                                                                                                    

                                                                            Fonte: http://pt.petitchef.com/receitas/visita-a-cuiaba-mato-grosso-fid-342214 

 

                           Bolo de arroz e de queijo, típicos da culinária cuiabana. 
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TOMBAMENTO FEDERAL 

 O tombamento e conseqüente preservação do Centro Histórico de Cuiabá marca a 

cidade como bastião cultural no Brasil Central. A área tombada  de 13,1 ha (ver mapa)   abarca 

cerca de 400 edificações, guardando o patrimônio construído, remanescente dos séculos XVIII, 

XIX e XX, mantendo íntegro o traçado urbano colonial. O acervo ali localizado “conta” a história 

da formação da cidade, sendo a expressão cultural da capital mato-grossense. O espaço 

urbano e a arquitetura do Centro conferem a Cuiabá identidade e personalidade histórico-

cultural. 

 Desde 1.º de outubro de 1987, data do tombamento provisório da área, tornado 

definitivo pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural em 19 de agosto de 1988 e 

homologado pelo Ministério de Cultura em 4 de novembro de 1992, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tem atuado para preservar o Centro Histórico de Cuiabá, 

criando mecanismos de controle das intervenções nos imóveis do conjunto urbano e de 

orientação ao público, como também para aprofundar parcerias com a prefeitura municipal, 

especialmente por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano (IPDU) e da 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Smades), esta última no trabalho de 

fiscalização. O Plano Diretor conceitua a preservação do patrimônio cultural como direito da 

Cidadania e dever da administração pública municipal. A normatização de proteção do Centro 

Histórico de Cuiabá constitui instrumento do próprio Plano Diretor. 

 O tombamento do Centro Histórico de Cuiabá garante valores históricos e culturais do 

centro da cidade, especialmente na área onde o arruamento da antiga Vila Real do Senhor 

Bom Jesus de Cuiabá continua praticamente intacto, abrigando as diversas arquiteturas dos 

mais de 280 anos de evolução urbana e cultural de sua estrutura setecentista. Integrando e 

vivificando esse acervo, o modus vivendi e faciendi cotidiano e tradicional dos cuiabanos – sua 

vida social, suas expressões de arte nos diversos campos - fundamenta a permanência 

cultural. 

 Com o tombamento criou-se importante instrumento para a preservação da memória de 

Cuiabá e do Centro-Oeste brasileiro, pois estão legalmente protegidas as edificações, os 

logradouros e a paisagem, suporte físico da cultura legada pelos cuiabanos de outrora, que 

assim se acolhe e perpetua. 

 

 

Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 2002. 
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ANEXO 1 - DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO  URBANÍSTICO E 

PAISAGÍSTICO DA CIDADE DE CUIABÁ DE ACORDO COM O EDITAL DE TOMBAMENTO 

 

EDITAL 

NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS 

TOMBAMENTO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DA CIDADE DE 

CUIABÁ – ESTADO DO MATO GROSSO 

PROTEÇÃO DE VIZINHANÇA 

Aos proprietários e/ou demais interessados, a Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional,  

NOTIFICA 

O tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá, 

Estado do Mato Grosso, cujo perímetro vem a seguir descrito: 

 Percorrendo-se em sentido anti-horário, tem como ponto de partida a intersecção da 

linha que passa pela Praça  do Rosário com a linha formada pelo prolongamento da lateral do 

lote nº 161 da Rua Coronel Escolástico, inclusive seguindo pela lateral deste lote até atingir a 

linha do fundo deste mesmo lote, de onde segue pela linha dos fundos dos lotes da Rua 

Coronel Escolástico até atingir a linha do fundo do lote nº 261 da Praça do Rosário, inclusive, 

seguindo por esta linha até atingir a linha lateral do lote nº 178 da Rua São Benedito, inclusive, 

seguindo pelo prolongamento desta linha até encontrar o eixo da Rua São Benedito; segue por 

este eixo até atingir, pelo seu prolongamento, a linha dos fundos dos lotes nºs 71, 73 e 89 da 

Rua dos Bandeirantes (antigo Beco Alto) todos inclusive, seguindo daí pela linha dos fundos 

dos lotes da Rua Ricardo Franco (antiga Rua do Meio), prossegue pela linhas dos fundos dos 

lotes da Rua Governador Rondon até atingir a linha lateral do lote nº 728, inclusive; segue pelo 

prolongamento desta linha até atingir a lateral do lote nº 721 da rua Governador Rondon, 

inclusive, seguindo pela linha do fundo deste mesmo lote e daí pela linha dos fundos dos lotes 

da Rua Governador Rondon, de onde prossegue pela linha dos fundos dos lotes da Praça Conde 

de Azambuja (antigo Largo da Mandioca), seguindo daí pela linha dos fundos dos lotes da Rua 

Pedro Celestino (antiga Rua de Cima), de onde segue até atingir a linha do fundo do lote nº 

845 da Rua 12 de Outubro, inclusive, prossegue pelo prolongamento desta linha até atingir o 

eixo da Rua Barão de Melgaço (antiga Rua Linda do Campo), de onde segue para atingir a linha 

lateral do lote nº 3987 da Rua Barão de Melgaço, inclusive, seguindo pela linha lateral deste 

lote até a linha do fundo deste mesmo lote, prossegue por esta até a linha dos fundos dos lotes 

da Rua Barão de Melgaço, de onde segue até atingir a lateral do lote nº 3937 da Rua Barão de 

Melgaço, inclusive, seguindo por esta até atingir, pelo seu prolongamento, o eixo da Rua Barão 

de Melgaço; segue por este eixo até atingir o eixo da Rua 12 de Outubro, de onde segue até 

atingir a linha dos fundos dos lotes da Rua Pedro Celestino (antiga Rua de Cima), seguindo daí 

até atingir o prolongamento da linha lateral do lote nº 155 da Rua Pedro Celestino, inclusive, 

prosseguindo pelo prolongamento desta até atingir o eixo da Rua Cândido Mariano (antiga 
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Travessa da Boa Morte), de onde segue até atingir o eixo da Rua Ricardo Franco (antiga Rua do 

Meio), seguindo por este eixo até atingir prolongamento da linha lateral do lote nº 89 da Rua 

Ricardo Franco, inclusive, seguindo por esta até atingir a linha lateral do lote nº 19 da Praça 

Caetano de Albuquerque (antigo Largo do Capim), inclusive, de onde prossegue e engloba a 

mesma Praça Caetano de Albuquerque até atingir o eixo da Rua Cândido Mariano (antiga 

Travessa da Boa Morte); segue por este eixo até atingir o prolongamento da linha dos fundos 

dos lotes da Rua Galdino Pimentel (antiga Rua de Baixo), prossegue por esta até a linha dos 

fundos dos lotes da Rua 27 de Dezembro (antigo Beco do Candieiro), de onde segue até atingir 

o prolongamento da linha lateral do lote nº 58 da Avenida Tenente Coronel Duarte (antiga Rua 

da Prainha), inclusive, seguindo por esta linha até atingir a linha que passa pela Praça do 

Rosário, de onde segue até atingir a interseção desta com o prolongamento da linha lateral do 

lote nº 161 da Rua Coronel Escolástico, ponto inicial desta poligonal, concluindo, assim, a 

descrição do perímetro. 

 O presente edital implica o tombamento dos bens, logradouros e paisagem inseridos no 

perímetro retrocitado que passam, por conseguinte, a ser tutelados pela proteção especial do 

Poder Público Federal, o qual, por intermédio do Sphan, velará para que os efeitos previstos em 

suas normas disciplinadoras e adiante especificadas, sejam devidamente respeitados, no 

interesse geral da coletividade. 

 Os proprietários de tais bens terão um prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação 

do presente, para, comprovando o seu título e domínio, impugnarem, se assim convier, o 

tombamento. 

 Caso transcorra “in abis” o prazo acima referido, entender-se-á que ocorreu anuência 

tácita dos proprietários. 

 Ficam sujeitos ao breve exame e aprovação da 8ª Diretoria Regional da Sphan todos os 

projetos que visem, de qualquer modo, alterar os bens tombados. Ficam igualmente sujeitos à 

prévia análise do órgão federal os projetos relacionados à vizinhança (entorno) da área 

tombada, afim de se proteger a sua visibilidade e ambiência. 

MOTIVAÇÃO: Valor histórico, arquitetônico e paisagístico. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1.480 – t – 85 – SPHAN 

AMPARO LEGAL: Constituição da República Federativa do Brasil – Emenda Constitucional n.º 1, 

de 17 de outubro de 1969 – artigo 180 e parágrafo único; Decreto-lei n.º 25, de 30 de 

novembro de 1937 e Lei n.º 6.292, de 15 de dezembro de 1975. 

RESPONSÁVEL PELA ÁREA: 8ª Diretotia Regional da Sphan – Setor Comercial Norte – Projeção 

K- Bloco 2 

Brasília – DF 

ÂNGELO OSWALDO DE ARAÚJO SANTOS 

Secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Publicado no Diário Oficial da União, de 1/10/1987 
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MINISTÉRIO DA CULTURA 

 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA N.º 10, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1992 

 
O Ministro de Estado de Cultura, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.292, 

de 15 de dezembro de 1975, e tendo em vista a manifestação do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em sua 134ª Reunião, realizada em 19 de agosto de 
1988, resolve: 

Art. 1º Homologar, para os efeito do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o 
Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Cuiabá/MT, a que se refere o 
Processo n.º 1.180-T-85. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ANTONIO HOUAISS 

(Of. nº 168/92) 

 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 6/11/1992 
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Sub-Regional de Mato Grosso / 14ª SR / IPHAN
Rua 7 de Setembro, 390 - Centro - Cuiabá - MT

CEP 78 005-000 TEL: (65) 3322 9904 / 3624 0399 / 3322 9030
e-mail: subr.matogrosso@iphan.gov.br

ÁREA DE TOMBAMENTO

ÁREA DE ENTORNO - SETORES

01 - SETOR BOA MORTE

SETOR BARÃO DE MELGAÇO02 -

03 - SETOR REPÚBLICA

04 - SETOR 13 DE JUNHO

05 - SETOR IPIRANGA

- SETOR PRAINHA06

07 - SETOR PRAÇA BISPO D. JOSÉ

- SETOR MORRO DA LUZ08

09 - SETOR ROSÁRIO

10 - SETOR MANDIOCA

CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ
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PORTARIA Nº 035/SEC/2007 
 
 

Dispõe sobre o tombamento para o patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado de Mato Grosso do “CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO ANTIGO DISTRITO D. PEDRO II-
PORTO” em Cuiabá/MT. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DE MATO GROSSO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art.71, II, da Constituição Estadual, combinada com a Lei 
n. 3.774, de 20 de setembro de 1976, e,  
Considerando que procedimentos referenciais técnicos constitutivos do Processo de 
Tombamento Nº663/CH. GAB. 2007SEC/MT, em tramitação nesta Secretaria nos 
termos do Art.7º, da Lei nº 3.774/76, e estudos da Coordenadoria de Preservação do 
Patrimônio Histórico Cultural concluem pela proteção dos bens, logradouros e 
paisagens inserido na área a ser tutelado pelo Poder Público Estadual, conforme 
especificado no referido processo; 
Considerando que na forma estabelecida pelo Art. 18, da Lei Estadual nº 3.774, de 20 
de setembro de 1976, o bem tombado fica igualmente protegido de qualquer ação que 
lhe impeça ou reduza a visibilidade ou paisagem estética e ambiental, tanto do bem, 
quanto de sua área de entorno e vizinhança; 
Considerando que a região do Porto, nos remete aos idos de 1720, da fundação Arraial 
da Forquilha tendo o rio importância essencial para a manutenção da Província. Local 
de chegada e saída das monções e de viajantes que ali aportavam, o rio servia de meio 
de transporte e sobrevivência para a comunidade. Casas foram sendo construídas na 
margem do rio Cuiabá para abrigar as pessoas que tinham suas vidas ligadas a ele. 
Período de grande movimentação e prosperidade ligado ao próprio crescimento da 
população. 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º Tombar para o Patrimônio Histórico e Artístico Estadual o “CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO DO ANTIGO DISTRITO D. PEDRO II – PORTO” em Cuiabá, 
Capital do Estado de Mato Grosso, constituído pelos bens culturais de natureza 
material, natural, histórico e paisagístico existentes na histórica comunidade portuária 
com raízes de subsistência na pesca, no comércio de secos e molhados e no 
transporte fluvial que guardam elementos das antigas construções de casas simples 
em material típico local, de adobe, taipa e madeira rústica. 
§ 1º O tombamento com uma delimitação de área de aproximadamente 16.720m² 
(dezesseis mil setecentos e vinte metros quadrados) preservando os lados direito e o 
esquerdo da Rua 13 de Junho com a Rua Mário Corrêa até à altura do cruzamento 
com a Rua Feliciano Galdino, Beira Rio em frente ao Museu do Rio, entre as ruas 
Mário Corrêa e Joaquim de Albuquerque, Feliciano Galdino e o Beco do Ferrinho 
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(prolongamento da Rua General Osório), tendo como ruas que cruzam a Rua 
Comandante Suido, a Travessa da Marinha e a Rua General Osório, com as 
edificações presentes nas citadas ruas, vias, becos e travessas públicas, especificadas 
na planta e croqui que constam do processo, acrescida para a intervenção desejada de 
uma área de entorno (vizinhança) e proteção de aproximadamente  de 28.280m² (vinte 
e oito mil duzentos e oitenta metros quadrados) delimitada pela Avenida XV  de 
Novembro com a Rua Senador Metelo até o cruzamento com a Rua 13 de junho e o 
restante das ruas 13 de Junho  e Feliciano Galdino conforme consta no processo de 
tombamento. 
§ 2° A presente implica no tombamento dos bens imóveis, logradouros e paisagens 
inseridos no perímetro acima citado quem passam, por conseguinte, a ser tutelados 
pela proteção especial do Poder Público Estadual, que valerá para que os efeitos 
previstos em suas normas disciplinadoras sejam devidamente respeitados no interesse 
geral da coletividade portuária como uma memória viva da comunidade do século XVIII. 
Sujeitando ao prévio exame do órgão estadual os projetos que visem modificar ou 
alterar o bem tombado para preservar e proteger sua visibilidade e ambiência. 
 Art. 2° Determinar que seja feita a inscrição no livro do Tombo Histórico nos       
termos dos artigos 4° e 5º, da Lei Estadual nº 3.774, de 20 de setembro de 1976, pela 
sua significação história e artística para a comunidade e à memória mato-grossense, 
Art. 3º Determinar que sejam ratificadas as devidas notificações ao proprietário do 
referido bem cultural para os fins previstos na Lei nº 3.774, de 20 de setembro de 1976.  
 
Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 
     

Cuiabá, 22 de agosto de 2007. 
 

 
JOÃO CARLOS VICENTE FERREIRA 

Secretário de Estado de Cultura 
 

 
Publicada no Diário Oficial de 27 de agosto de 2007. P. 14 
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TOMBAMENTO ESTADUAL 
 

Bens Tombados Ano de  
Construção 

Ato de 
Tombamento Ocupação Atual Endereço 

44.º Batalhão de Infantaria 
Motorizada 1941 Portaria 52/07 44.º Batalhão de Infantaria Motorizada Av. José M. de Figueiredo – Duque 

de Caxias 

Arsenal de Guerra 1819 a 1832 Portaria 63/83 Espaço Cultural Sesc-Arsenal Rua 13 de Junho, B. Centro-Sul 

Assembleia Legislativa Provincial 
de Mato Grosso 1776 Portaria 38/84 Secretaria de Estado de Desenv. do 

Turismo  Rua Campo Grande, B. Centro-Norte 

Cadeia Pública 1858 a 1862 Portaria 55/83 Fund. Centro de Reabilitação D. Aquino 
Correa 

Rua Joaquim Murtinho,  B. Centro-
Sul 

Casa Barão de Melgaço Séc. XVIII Portaria 13/98 Instituto Hist. e Geogr. de Mato Grosso 
e Academia Mato-Grossense de Letras 

Rua Barão de Melgaço, esq. 
Voluntários da Pátria, B. Centro-
Norte 

Casa Cuiabana Final do séc. XVIII Portaria 27/83 Espaço Cultural da Secr. de Estado de 
Cultura Rua Gen. Vale, B. dos Bandeirantes 

Casa Dom Aquino  1842 Portaria 08/97 Museu de Pré-História  Av. Manoel José de Arruda, Bairro Jd. 
Europa 

Casa dos Frades Franciscanos Séc. XIX Portaria 77/87 Casa Paroquial Rua Cândido Mariano, B. Centro-
Norte 

Casarão de Nhonhô de Manduca, 
Dona Codó e Dona Bembem ... Portaria 13/98 Residencial Rua Barão de Melgaço – B. Centro-

Norte 

Chafariz do Mundéu 1871 Portaria 32/79 Monumento Pça. Bispo Dom José –  B. Centro-
Norte 

Cine-Teatro Cuiabá 1942 Portaria 31/84 Em reforma Av. Getúlio Vargas – B. Centro-Norte 

Fachada da Santa Casa de 
Misericórdia Início do séc. XIX Portaria 14/98 Hospital Praça do Seminário – B. Dom Aquino 

Fachada do Cemitério da Piedade 1875 Portaria 15/98 Cemitério Rua Batista das Neves – B.Centro-
Norte 

Grande Hotel 1940 Portaria 61/83 Secretaria de Estado de Cultura Av. Getúlio Vargas – B. Centro-Norte 

Grupo Escolar Senador Azeredo 1910 Portaria 57/83 Casa do Artesão Rua Sen. Metelo esq. 13 de Junho – 
B. do Porto 

Igreja da Boa Morte 1.ª metade séc. 
XIX Portaria 75/87 Religiosa Praça Antônio Correa – B. Centro-

Norte 
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Bens Tombados Ano de  

Construção 
Ato de 

Tombamento Ocupação Atual Endereço 

Igreja de São Gonçalo 1782 a 1916 Portaria 74/87 Religiosa Rua XV de Novembro, esq. Sen.  
Metelo – Bairro Centro-Sul 

Igreja do Rosário 1750 a 1751 Portaria 76/87 Religiosa Praça do Rosário – Bairro da Lixeira 

Igreja N.ª S.ª do  Bom Despacho 1918 Portaria 47/77 Religiosa Praça do Seminário – B. Dom Aquino 

Antigo Quartel da Força Pública Séc. XVIII Portaria 12/98 Ganha Tempo (Setec/MT) Rua 13 de Junho – Bairro  Centro-Sul 

Liceu Cuiabano 1944 Portaria 59/83 Estabelecimento de ensino Praça Gen. Mallet – B. do Quilombo 

Mercado do Peixe 1781 Portaria 26/83 Museu do Rio Hid. Alfredo Scaff Av. Manoel J. de Arruda – B. do Porto 

Palácio da Instrução 1911 a 1913 Portaria 03/83 Museu e biblioteca Praça da República – B. Centro-
Norte 

Palácio da Justiça Dec. de 40 séc XX Portaria 05/00 Juizado Especial Av. Getúlio Vargas – B. Centro-Norte 

Palácio Episcopal ... Portaria 08/98 Residência dos Bispos Praça do Seminário – B. Dom Aquino 

Ponte de Ferro do Coxipó 1897 Portaria 26/84 Em reconstrução Av. Fernando C. da Costa – B. Bela 
Marina 

Ponte de Ferro da Guia Início do séc. XX Portaria 06/00 Tráfego público/ pedestre Distrito de N.ª S.ª da Guia 

Residência Oficial dos 
Governadores 1941 Portaria 58/83 MT Fomento Rua Barão de Melgaço – B. Centro-

Norte 

Secretaria Geral Anos 40 - século 
XX Portaria 07/00 Arquivo Público do Estado de MT Av. Getúlio Vargas – B. Centro-Norte 

Seminário da Conceição 1858 a 1882 Portaria 47/77 Museu Histórico de Mato Grosso Praça do Seminário – B. Dom Aquino 

Thesouro do Estado 1896 a 1898 Portaria 03/83 Secretaria de Estado de Desenv.  do 
Turismo 

Praça da República – B. Centro-
Norte 

Viola de cocho, ganzá e o mocho --- Lei 6.772/96 Instrumentos Musicais Patrimônio Imaterial 

Conjunto Arquitetônico do Antigo 
Distrito D. Pedro II, Porto a partir de 1720 Portaria n.º 

035/SEC/2007 Comércio e Residências Bairro do Porto 
 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Mato Grosso – Sedtur;  
           Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Diretoria de Pesquisa e Informação - IPDU/DPI. 
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TOMBAMENTO MUNICIPAL 
 

 

Bens tombados Ato de tombamento Endereço 

Cemitério do Pascoal Ramos Lei n.º 3.227 de 15/12/93 Rua Raimundo Pinheiro esq. Prof. Artur– Bairro Pascoal Ramos 

Clube Esportivo Dom Bosco Lei n.º 2.996 de 09/07/93 Rua Diogo Domingos Ferreira – Bairro dos Bandeirantes 

Escola dos Jesuítas (Distrito da Guia) Lei n.º 3.172 de 15/09/93 Sede do Distrito da Guia 

Estádio Pres. Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha) Lei n.º 2.761 de 25/05/90 Rua Joaquim Murtinho – Bairro Centro-Sul 

Foz do Rio Coxipó Lei n.º 4.383 de 17/07/03 Bairro Bela Marina e São Gonçalo Beira Rio 

Mixto Esporte Clube (demolido) Lei n.º 2.996 de 09/07/93 Av. Getúlio Vargas – Bairro Centro-Norte 

Monumento dos Direitos Humanos Universais Lei n.º 3.904 de 18/11/99 Praça da República 

Morro da Caixa d’Água Velha Lei n.º 2.843 de 16/04/91 Rua Comandante Costa esq. N.ª Sra. de Santana – Bairro 
Centro-Sul 

Morro do Seminário e imóveis de entorno Dec. n.º 868 de 13/12/83 Bairro Dom Aquino 

Parque Antônio Pires de Campos (Morro da Luz) e imóveis 
de entorno Dec. n.º 870 de 13/12/83 Bairro dos Bandeirantes 

Praça da República e imóveis do entorno Dec. n.º 869 de 13/12/83 Bairro Centro-Norte 

Palmeira Gogó de Seriema  Lei n.º 3.733 de 30/03/98 Praça Ipiranga – Bairro Centro-Sul 
 

Fonte:  Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - IPDU/DPI. 
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INTRODUÇÃO 

   

O Manual Foto vem com o intuito de esclarecer melhor a área que se propõe 

estudar, apresentando os diversos pontos de relevância e caracterização que ela 

possui. 

Este manual foi dividido em 2 partes, PARTE 01, em que os estudos foram de 

forma mais generalizadas apresentando estudos como: acessibilidade, áreas verdes, 

equipamentos urbanos, seus acessos e a Praça Conde de Azambuja, esta parte traz o 

estudo como um todo. Já a PARTE 02, trata-se especificamente das fachadas de cada 

um dos lotes estudado. São analisados o uso do solo, a época da construção, o grau de 

preservação, o grau de conservação e a altura das edificações. 

O estudo de uso do solo foi baseado na material do INBI-SU 2006 e mais as 

atualizações e constatações realizadas nas visitas a área. Na avaliação da época de 

construção foram considerados elementos que remetiam as características do século 

XVIII, XIX e XX como implantação, afastamentos, aberturas, coberturas e volumetria. Já 

se vê muitas alterações inclusive nas fachadas que remetem ao século XVIII do período 

colonial, há adições de materiais novos como grades de proteção em janelas e portas, 

estes não foram considerados na classificação da época de construção. 

Para a análise do grau de preservação foram consideradas as características 

arquitetônicas relativas aos séculos XVIII e XIX, as que se referem ao século XX não 

foram consideradas pelo seguinte motivo, a área surgiu no século XVIII, ainda hoje 

encontramos características que remetem a ele e as alterações que vieram nas 

edificações e implantações posteriormente, e isso faz com que seja uma característica 

do local como uma tipologia presente na área, ao analisarmos fachada por fachada 

encontramos algumas do século XX em que seus elementos arquitetônicos destoam e 

não integram a paisagem, logo ele torna um elemento estranho que não interagem 

com os elementos que remetem aos séculos XVIII e XIX. Para a classificação foram 

considerados os elementos como aberturas, implantação, platibandas, modelo da 

cobertura e a utilização de materiais contemporâneos. Sendo assim fez-se a 

classificação da seguinte forma: 



Preservado: para as fachadas que mantém suas características originais sem 

adição de qualquer elemento arquitetônico novo diferente dos que remetem aos 

séculos XVIII e XIX, podendo haver o reparo de elementos com materiais novos desde 

ele seja utilizado para manter as características originais sem qualquer alteração na 

fachada. 

Parcialmente preservado: fachadas com a presença de gradis, portas e janelas 

de metais de diversos modelos, paredes revestidas de pedras e cerâmicas. Sabe-se que 

alguns dos materiais citados também foram utilizados no século XIX, mas eu me refiro 

aos de fabricação contemporânea que se vê nitidamente que foram utilizados em 

substituição aos antigos materiais. 

Descaracterizado: fachada totalmente desfigurada sem elementos que 

remetam aos séculos XVIII e XIX. 

Edificação nova não integrada à paisagem: construções recentes que destoam a 

seqüência da paisagem interrompendo a leitura dos elementos que a caracterizam. 

Edificação nova integrada à paisagem: edificação nova que não interfere na 

leitura do conjunto. 

Ao analisar o estado de conservação das edificações da área foi levado em 

consideração o estado físico em que se encontram as fachadas. Elas foram classificadas 

em: 

Bom estado de conservação: são as edificações que apresentam fachadas com 

boa pintura, esquadrias íntegras e beirais em bom estado. 

Parcialmente preservado: diz respeito às fachadas que necessitam de pinturas e 

pequenos acabamentos. 

Péssimo estado de conservação: são as que necessitam de recuperação de 

esquadrias ou até mesmo a reposição destas, rebocos faltantes, telhas e 

madeiramentos dos beirais quebrados. 

Além disso ainda foi considerado o gabarito das edificações. Com todos os 

elementos analisados foi possível compreender a real situação da área de estudo.  
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Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Acessos a área de estudo 
 

  

Base Cadastral                                                            N  

 
 

Imagem 01 

 

 

 
Observação 
 

         A rua apresentada é a final da Pedro Celestino. A imagem foi tomada de um ponto da Avenida 
Mato Grosso, ao tomar este posicionamento conseguimos visualizar a Praça Conde de Azambuja 
(indicada com a seta vermelha) e muito mal algumas edificações que nem é possível identificar as 
características das mesmas. Nesta área já visualizamos a presença de um comércio de maior porte que os 
existentes na praça e também uma edificação de 04 pavimentos que não se encontra inserida na área de 
tombamento. 
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Imagem 02 

 

 

 
Observação 
 
                Esta imagem foi tomada a partir a Avenida Mato Grosso. Assim como na imagem 01 é possível 
visualizar a Praça Conde de Azambuja (indicada com a seta vermelha), nenhuma edificação e a presença de 
comércio de maior porte, sendo este já voltado para a avenida que apresenta um fluxo intenso de carros, 
classificada como uma via principal. 
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Imagem 03 
 

 

 
Observação 
 
            Nesta imagem podemos ver um dos poucos sobrados que ainda restam o Centro Histórico de Cuiabá, 
e por sinal é onde se inicia a área que proponho estudar. Esta imagem foi tirada de um ponto localizado na 
Av. Tenente Coronel Duarte, classificada como uma via estrutural, de fluxo intenso de veículos e ônibus, 
estes trafegam no sentido marcado pela seta de cor laranja, paralela ao sobrado. 
            Ao analisarmos o sobrado conseguimos, através do desenho que a cobertura apresenta ver que ele foi 
dividido em duas casas.  
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Imagem 04 
 

 

 
Observação 
 
        Esta imagem foi tirada no sentido contrário a Rua Governador Rondon. Nela observamos o desgaste do 
asfalto, edificações novas com características diferentes das do período colonial (parte das edificações do 
centro apresenta elementos arquitetônicos deste período), além da fiação exposta, casas mal conservadas. 
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Imagem 05 
 

 

 
Observação 
 
     Esta imagem apresenta o início da área de estudo na Rua Pedro Celestino. Ainda constatam-se algumas 
características do período colonial no que diz respeito ao urbanismo, ruas tortas, estreitas, no lado esquerdo 
as casas estão implantadas ocupando toda testada do lote. Visualizamos também a má conservação do 
sobrado, um dos poucos que ainda restam no centro histórico de Cuiabá. Outro ponto a falar é  fiação toda 
exposta, assim como nesta imagem haverão outras que aparecerão também. 
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Imagem 06 

 

 
 

 
Observação 
 
     
           Imagem tirada a partir da Rua 12 de Outubro com vista para a Rua Pedro Celestino. Apresenta duas 
casas em bom estado de conservação e com características arquitetônicas marcantes do período colonial, 
implantadas no alinhamento das vias, presença de cheios e vazios nas fachadas, edificadas em toda a testada 
do lote. Já se vê também a fiação e poste o que compromete a leitura da paisagem. 
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Imagem 07 

 

 

 
Observação 
 
 
    Vista aérea da Praça Conde de Azambuja. Imagem tomada a partir de um sobrado localizado no final da 
Rua Pedro Celestino, ainda pertencente à área de estudo. Visualizamos a presença de áreas verdes na área e 
algumas próximas a ela como o Morro da Luz indicado na fotografia. Nota-se também a pouca verticalização 
próxima a área.  
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Imagem 08 
 

 
 

 
Observação 
 
                 A imagem apresenta a Praça Conde de Azambuja e mostra a interferência feita pelos proprietários 
dos bares, no período de chuva em Cuiabá, colocando nas ruas e passeios públicos tendas para a proteção 
contra as chuvas. Elas ficam por vários dias no local. Vê-se que a grande preocupação é única e 
exclusivamente com os freqüentadores dos bares. 
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Imagem 09 

 

 
Observação 
 
 
        Imagem tirada da Praça Conde de Azambuja, local tranqüilo e bucólico durante o dia. Pode-se ver que 
ela, em virtude dos bares ali instalados, amanhece suja, com papéis, restos de comida pelo chão. Nota-se que 
as árvores são de grande porte e que auxilia na atenuação do calor em Cuiabá, além de contribuir no visual da 
paisagem. 
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Imagem 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
 
       Esta imagem já apresenta a Praça com as cadeiras ocupando-a e as tendas armadas. Outro ponto que 
destaco nesta imagem é a presença de vegetação de pequeno porte nas calçadas, o que mostra o descuido 
dos proprietários das edificações já que de acordo com o código de postura do município eles são 
responsáveis pelo cuidado destas. Esta situação só contribui ainda mais para comprometer a acessibilidade. 
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Imagem 11 
 

 

 
Observação 

 
         A imagem 11, tirada no período noturno, mostra a Praça já sendo ocupada pela freguesia dos bares. A 
movimentação noturna acaba trazendo certo ar de segurança para os moradores da área, pois afasta os 
usuários de drogas do local uma vez que o centro histórico de Cuiabá possui muitos usuários de drogas. 
Outro ponto a destacar são os carros estacionados perto da curva e em uma rua muito estreita, não há 
nenhum lugar específico para eles o que faz com que sejam paradas em qualquer lugar. 
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Imagem 12 
 

 
 

 
Observação 
 
             Esta imagem, também do período noturno, mostra por outro ângulo os carros estacionados ao longo 
das vias parando da forma que melhor forma que convier aos motoristas, uns param paralelos aos passeios, 
outros a 45°, não há organização e nem preocupação com isto. É possível de ver nesta imagem a carência de 
iluminação pública. 
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Imagem 13 

 

 
 

 
Observação 
 
          Nesta vista podemos analisar o final da Rua Pedro Celestino e a cobertura de suas casas. A grande 
maioria das cobertas são em telha cerâmica e com duas águas como no período colonial, observa-se que 
algumas delas não aparecem em virtude das platibandas adicionadas. Há também uma intensa ampliação de 
áreas de pequenos portes nos fundos dos lotes fazendo com que os quintais e áreas verdes tão comuns em 
Cuiabá desaparecessem. Há também coberturas em telhas de fibrocimento, mais em menor quantidade. A 
seta em vermelho indica uma das edificações que está em ruína, nota-se que o seu interior está 
completamente demolido restando apenas a parede da fachada. 
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Imagem 14 

 

 
 

 
Observação 
 
   Nesta imagem, tirada do sobrado situado na Rua Pedro Celestino, visualizam-se as cobertas da Rua 
Governador Rondon, assim como na imagem da ficha 13, os telhados em sua grande maioria são de duas 
águas com uma voltada para rua e outra para o interior do lote, característica do período colonial. Destaco 
com seta vermelha a área verde do Morro da Luz e a torre da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito glorificada pelo povo cuiabano. 
A seta em rosa indica mais uma edificação que está em processo de arruinamento, já é possível visualizar 
vazios na cobertura e a presença de vegetação. 
Assim como na imagem 13 da ficha 13 esta aqui apresenta algumas edificações com cobertas em 
fibrocimento mais em menor quantidade. 
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Imagem 15 

 

 
 

 
Observação 
 
 
   Esta imagem apresenta as edificações do lado esquerdo do final da Rua Pedro Celestino. Mais uma vez 
destaco as características do período colonial presente. Cobertura em duas águas uma voltada para a rua e 
outra para os fundos do lote, edificações construídas no limite da testada do lote, esquadrias em madeira.  A 
última casa é uma construção recente iniciada em 2010, nota-se a preocupação em seguir o gabarito de 
altura e a semelhança com as fachadas existentes o que leva a crer que o projeto deve ter sido avaliado pelo 
e orientado pelo Iphan. 
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Imagem 16 

 

 
 

 
Observação 
 
 
    Mais uma imagem que mostra o inicio do objeto de estudo na Rua Pedro Celestino. Nota-se os lotes 
ocupados em quase sua totalidade e sem áreas verdes, coberturas simples em duas águas e com telhas 
cerâmicas. Há ainda de destacar a pouca a ausência de verticalização no seu entorno. 
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Imagem 17 
 

 
 
Observação 
 
 
           Esta imagem se refere à Rua Governador Rondon, apresentando coberturas em duas águas e outras já 
alteradas na forma e no material. Pode-se concluir que as edificações ao longo do tempo tiveram a 
implantação de seus lotes alterada em virtude de acréscimos de pequenas edículas sem fazer qualquer 
conexão com a cobertura já existente, ale de perder os quintais e as áreas permeáveis. Esta observação é 
valida para toda área estudada. 
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Observação 
 
           Nesta imagem coloco em destaque o descaso com um dos poucos exemplares de sobrados antigos no 
Centro Histórico de Cuiabá. De acordo com a cobertura da edificação e com a fachada deste casarão vê-se 
que ele foi dividido em 2 casas. Já se vê a cobertura danificada com a utilização de materiais incompatíveis 
como a cerâmica e o fibrocimento o que provavelmente deve estar gerando fortes goteiras e infiltrações 
acelerando assim os danos no edifício. 
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Observação 
 
A comunicação visual desta edificação é discreta e 
não acrescenta nenhum tipo de volume que possa 
interferir na leitura da paisagem. Neste caso os 
elementos não comprometem a fachada ela ainda 
continua sendo o principal elemento de destaque. 
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Observação 
 
 
A comunicação visual desta edificação é discreta e 
não acrescenta nenhum tipo de volume que possa 
interferir na leitura da paisagem. Neste caso os 
elementos não comprometem a fachada ela ainda 
continua sendo o principal elemento de destaque. 
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Observação 
 
 
O elemento inserido é pequeno e discreto, mas ele 
chama a atenção por ser um volume que se destaca 
da parede da fachada. 
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Observação 
 
 A placa da comunicação se apresenta em um 
tamanho bom em relação à extensão da fachada da 
edificação. E por ser branca e estar fixada em uma 
parede amarela ela acaba chamando a atenção.  Para 
a área da comunicação isto é positivo mais para a 
arquitetura o ideal seria que ela pudesse chamar 
menos atenção. 
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Observação 
 
       Essa comunicação cria um volume grande que 
destaca da parede, possui uma cor totalmente 
contrastante com a cor da fachada da edificação. 
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Observação 
 
  Comunicação pequena e discreta. O que interfere é 
a imagem da mulher fixada na parede. 
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Observação 
 
 
        A comunicação chama a atenção pela cor 
utilizada na placa e pela cor pintada na parede. 
Neste lote se viu uma casa dividir em 3 cada qual 
cuidando da sua fachada e da sua comunicação, 
prejudicando totalmente a leitura da edificação. 
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Observação 
 
               Comunicação pequena, discreta, mas na 
fachada ela acaba chamando atenção, pois neste lote 
a edificação foi divida em três casas e cada uma com 
um elemento adicional diferente da outra. 
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Observação 
 
Comunicação discreta, desprovida de volume ou 
qualquer outro elemento que venha a interferir na 
leitura da edificação. Ideal ao se tratar de patrimônio 
histórico, pois mesmo sendo uma placa informativa 
não chama a atenção só para ela, ou melhor, o 
edifício chama mais atenção que ela.   
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Observação 
 
A placa não é chamativa e não prejudica a leitura da 
edificação, por mais que ela não seja um exemplar 
que remeta as características dos séculos passados. 
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Observação 
 
A comunicação presente foi pintada no portão. 
Muito chamativa, apesar de estar na lateral da 
edificação onde não há nenhum elemento 
arquitetônico de referência antiga. 
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Observação 
 
 
       A área estudada apresenta alguns equipamentos urbanos que não são suficientes para atender os 
freqüentadores do local além de ser inadequados ou em péssimo estado de conservação. 
      A lixeira acima está localizada próxima a praça, fixada na calçada, a parte inferior está enferrujada e não 
sustenta todo o lixo, além de não cumprir sua função ela atrapalha o transito de pedestres na calçada em 
que está fixada. 
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Observação 
 
        Há também as placas de sinalização, a imagem 
42 apresenta uma em bom estado de conservação, 
mais está fixada em uma calçada estreita e 
compromete o trânsito de pedestres. A imagem 43 
apresenta uma em péssimo estado de conservação 
além de atrapalhar o trânsito de pedestres também. 
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Observação 
 
 
              Outra placa de grande importância são as 
informativas das ruas, avenidas e bairro. As dá área 
de estudo são muito pequenas com os escritos 
desbotados ou quase apagadas. 
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Observação 
 
 
          A intensa fiação de energia também se faz presente na área de estudo. Como se vê na imagem 44 o 
poste possui um verdadeiro emaranhado de fios que dificulta e atrapalha a leitura da paisagem. 
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Observação 
 
 
 A Praça Conde de Azambuja apresenta equipamentos como: telefone público (único da área estudada), 
lixeiras e 4 bancos de madeira. 
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Observação 
 
A Praça ainda possui uma placa informativa, 
contando a história do local com letras miúdas de 
difíceis leitura  
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Observação 
 
 
           Outro problema encontrado na área de estudo assim como em outros centros históricos de modo 
geral é a acessibilidade. As calçadas são muito estreitas e, além disso, criam-se muitos obstáculos que 
acabam dificultando ainda mais o acesso a estes locais. Na imagem 48 vemos uma calçada estreita e a 
presença de vegetação e lixo deixado pelos moradores. 
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Observação 
 
                  Na imagem 49 encontramos um dos problemas indicados na imagem da ficha 36, calçada estreita e 
obstáculos inseridos nela. Esta calçada é uma das menores da área possui menos de 70 cm de largura e, além 
disso, ainda há um poste de luz que faz com que qualquer pessoa desprovida de necessidades físicas consiga 
passar entre o poste e a parede da edificação. 
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Observação 
 
 

          Ainda no quesito acessibilidade há na área de estudo uma escadaria que liga a Rua Pedro Celestino 
com a Rua Governador Rondon. A escada é toda irregular e os seus pisos são inclinados além de estarem 

bastante desgastados. Não há também nenhuma rampa o que torna impossível o acesso de um cadeirante. 
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Observação 
 
               Esta calçada apresenta um bom tamanho de largura mais os desníveis presentes juntamente com o 
lixo deixado pelos moradores impedem o acesso no local. 
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Observação 
 
                  Vê-se que o problema de acessibilidade está em toda parte da área de estudo. Na Praça Conde de 
Azambuja se encontra desníveis em todos os lados uns menores e outros maiores. O problema é que não há 
nenhuma rampa nem mesmo nos desníveis menores entre a rua e a praça. 
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Observação 
 
      Além dos desníveis e má conservação das calçadas, ausência de rampas há ainda material originário do 
arruinamento de edificações que ficam jogados na calçada. 
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Observação 
 
Á área de estudo apresenta duas áreas verdes públicas. Nesta imagem mostra-se a praça onde possui 04 
árvores de grande porte que contribui para deixar o lugar mais agradável aos freqüentadores do local 
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Observação 
 
 
 Outra área verde pública é onde se encontra a escadaria, neste local há um canteiro central em que se 
encontra vegetação de pequeno porte. Segundo os moradores e policiais, o local, por apresentar uma 
vegetação fechada serve para camuflar os usuários de drogas que se instalam ali. 
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Endereço: Rua Pedro Celestino Lote:                   351-383-369-361 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 53 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.................................................... vago 
 
 
Possível época da construção:.................século XIX 
 
 
Preservação:......................parcialmente preservado  
 
 
Conservação:...........péssimo estado de conservação                        
 
 
Gabarito:   8,21m e 9,23m 
 
 
 
 

Observação 
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Caracterização 
 
 
Uso do solo:.................................................residência 
 
 
Possível época da construção:.................século XIX 
 
 
Preservação:......................parcialmente preservado  
 
 
Conservação:..................parcialmente conservação                        
 
 
Gabarito:   5,21m 
 
 
 

Observação 
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Caracterização 
 
 
Uso do solo:.................................................residência 
 
 
Possível época da construção:.................século XVIII 
 
 
Preservação:......................parcialmente preservado  
 
 
Conservação:.................bom estado de conservação                        
 
 
Gabarito:   5,95 m 
 
 
 

Observação 
 
 
 
 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 47 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 413 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 56 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................uso misto 
 
 
Possível época da construção:.................século XVIII 
 
 
Preservação:......................parcialmente preservado  
 
 
Conservação:.................bom estado de conservação                        
 
 
Gabarito:   4,90m 
 
 
 

Observação 
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Caracterização 
 
 
Uso do solo:..................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:.................século XVIII 
 
 
Preservação:......................parcialmente preservado  
 
 
Conservação:.................bom estado de conservação                        
 
 
Gabarito:   6,10m 
 
 
 

Observação 
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Caracterização 
 
 
Uso do solo:...........................................uso misto 
 
 
Possível época da construção:.................século XX 
 
 
Preservação:.................................descaracterizado  
 
 
Conservação:...................parcialmente conservado  
 
 
Gabarito:   3,40m 
 
 
 

Observação 
 
 
 
 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 50 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 471 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 58 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...........................................residêncial 
 
 
Possível época da construção:.................século XVIII 
 
 
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
 
Conservação:................bom estado de conservação  
 
 
Gabarito:   4,50m 
 
 
 

Observação 
 
 
 
 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 51 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 477 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 59 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...........................................residencial 
 
 
Possível época da construção:.................século XVIII 
 
 
Preservação:........................................preservado  
 
 
Conservação:...................bom estado de conservação  
 
 
Gabarito:   4,10m 
 
 
 

Observação 
 
 
 
 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 52 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 485 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 60 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...........................................residencial 
 
 
Possível época da construção:.................século XX 
 
 
Preservação:.............edificação nova não integrada a 
paisagem  
 
 
Conservação:...................bom estado de conservação  
 
 
Gabarito:   5,15m 
 
 
 

Observação 
 
 
 
 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 53 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 495 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 61 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................uso misto 
 
 
Possível época da construção:.................século XVIII 
 
 
Preservação:.........................................preservado  
 
 
Conservação:...................bom estado de conservação  
 
 
Gabarito:   5,05m 
 
 
 

Observação 
 
 
 
 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 54 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 09 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 62 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...........................................residencial 
 
 
Possível época da construção:.................século XX 
 
 
Preservação:...............................edificação nova não 
integrada a paisagem 
 
 
Conservação:...................bom estado de conservação  
 
 
Gabarito:   5,55m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 55 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 37 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 63 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...............................................serviço 
 
 
Possível época da construção:.................século XIX 
 
 
Preservação:...............................parcialmente 
preservado 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado  
 
 
Gabarito:   4.66m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 56 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: s/n 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 64 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................lote vago 
 
 
Possível época da construção:.................século XVIII 
 
 
Preservação:.............................edificação em ruínas 
  
 
Conservação:........................... edificação em ruínas 
 
 
Gabarito:   4.00m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 57 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 41 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 65 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................serviços 
 
 
Possível época da construção:.................século XIX 
 
 
Preservação:.......................parcialmente preservado 
  
 
Conservação:..............   bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.66m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 58 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 53 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 66 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:..............edificação nova integrada a 
paisagem 
  
 
Conservação:..............   bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   7.37m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 59 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 691 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 67 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:..........................................preservada 
  
 
Conservação:.................... parcialmente conservada 
 
 
Gabarito:   4.60m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 60 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 699 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 68 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservada 
  
 
Conservação:.................... parcialmente conservada 
 
 
Gabarito:   4.55 m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 62 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 705 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 69 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservada 
  
 
Conservação:.................... parcialmente conservada 
 
 
Gabarito:   4.30 m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 63 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 715 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 70 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservada 
  
 
Conservação:.......................................conservada 
 
 
Gabarito:   4.10 m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 64 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 388 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 71 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:...............edificação nova não integrada 
a paisagem 
  
 
Conservação:.................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   5.20m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 65 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 400 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 72 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................uso misto 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:.............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   6.13m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 66 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 410 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 73 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:.............edificação nova integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   5.44m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 67 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 416-418 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 74 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   4.27m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 68 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 420 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 75 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   4.27m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 69 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 430 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 76 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   5.23m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 70 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 434 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 77 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   5.23m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 71 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 440 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 78 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   5.23m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 72 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 450 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 79 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.33m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 73 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: complementação do lote 450 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 80 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:.....................descaracterizado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.30m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 74 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 470 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 81 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:.................................descaracterizado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.11m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 75 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 480 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 82 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.82m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 76 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 494-500 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 83 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:....................................................misto 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   5.09m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 77 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 69 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 84 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   5.22m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 78 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 61 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 85 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   5.43m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 79 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 196 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 86 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.76m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 80 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 686 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 87 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:.............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   8.30m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 81 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 690 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 88 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XVII 
 
 
Preservação:..................................descaracterizada 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.15m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 82 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 700 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 89 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:................................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservada 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.55m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 83 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 708 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 90 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:................................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservada 
 
  
Conservação:..................parcialmente  conservação 
 
 
Gabarito:   4.31m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 84 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 714 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 91 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:................................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservada 
 
  
Conservação:..................parcialmente  conservação 
 
 
Gabarito:   4.21m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 85 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 716 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 92 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.....................................................vago 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:................................edificação em ruína 
 
  
Conservação:............................. edificação em ruína 
 
 
Gabarito:   3.46m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 86 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 726 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 93 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:................................descaracterizada 
 
  
Conservação:.................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   5.64m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 87 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Pedro Celestino Lote: 734 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 94 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:...................................descaracterizada 
 
  
Conservação:.................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.85m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 88 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Praça Conde de Azambuja Lote: 91 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 95 
 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................comercial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:...................................descaracterizada 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   5.48m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 89 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 634 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 96 
 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   5.48m 

Observação 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 90 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 630 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 97 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...........................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.90m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 91 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 620-624 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 98 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...........................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:..................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.65m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 92 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 614 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 99 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................lote vago 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.10m 
 
 
 

Observação 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 93 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 608 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 100 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:........................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.57m 
 
 
 

Observação 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 94 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: s/n 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 101 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................uso misto 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:..................................descaracterizado 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.58m 
 
 
 

Observação 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 95 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 594 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 102 
 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
 
Preservação:..................................descaracterizado 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.58m 
 
 
 

Observação 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 96 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 590 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 103 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
 
Preservação:..................................descaracterizado 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   2.70m 
 
 
 

Observação 
 
O gabarito está mais baixo, pois a casa foi edificada 
em cota mais baixa que a da via. 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 97 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 684 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 104 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................instituição 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.75m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 98 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 578 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 105 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.75m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 99 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 576 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 106 
 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.50m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 100 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 568 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 107 
 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.23m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 101 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 564 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 108 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...............bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.72m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 102 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 558 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 109 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................lote vago 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.72m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 103 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 550 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 110 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.84m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 103 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 546 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 111 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.......................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:................bom estado de conservação 
 
 
Gabarito:   3.84m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 104 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 534 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 112 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:..................................descaracterizada 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   3.67m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 105 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 530 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 113 
 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:..................................descaracterizada 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   3.74m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 106 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 522 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 114 
 

 
 

 
Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:..................edificação nova não 
integrada a paisagem 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   3.90m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 107 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 512 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 115 
 

 
 

 
Caracterização 
 
 
Uso do solo:.............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:..................edificação nova não 
integrada a paisagem 
 
  
Conservação:....................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   3.90m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 108 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 504 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 116 
 

 
 

 
Caracterização 
 
 
Uso do solo:...............................................lote vago 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:.............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.00m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 108 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 504 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 117 
 

 
 

 
Caracterização 
 
 
Uso do solo:...............................................lote vago 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:.............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.00m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 109 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 69 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 118 
 

 
 

 
Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:.............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   4.05m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 110 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 500 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 119 
 

 
 

 
Caracterização 
 
 
Uso do solo:..................................................serviço 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:.............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:............parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   5.00m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 110 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 505 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 120 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...............................................residencial 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
  
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   4.89m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 110 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 567 e dois lotes sem números 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 121 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:...............................................lote vago 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:..............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:.............péssimo estado de conservação 
 
 
Gabarito:   2.39m a 4.30m 
 
 
 

Observação 
 
 
A imagem acima apresenta 3 lotes onde são 
completamente murados.O único que apresenta 
uma edificação é o que está com o tijolo aparente e 
mesmo assim se encontra vago. Os outros dois estão 
vazios com vegetação. 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 111 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 569 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 122 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................instituição 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:..............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   5.83m 
 
 
 

Observação 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 112 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 575 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 123 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residência 
 
 
Possível época da construção:...................século XX 
 
  
Preservação:..............edificação nova não integrada a 
paisagem 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   5.83m 
 
 
 

Observação 
 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 113 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: s/n-597 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 124 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residência 
 
 
Possível época da construção:...................século XIX 
 
  
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   4.93m 
 
 
 

Observação 
 
O lote s/n está murado não apresentando nenhum 
tipo de detalhe arquitetônico semelhante ao lote n° 
597, por isso considerei o conjunto como 
parcialmente preservado. 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 114 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 603 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 125 
 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residência 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   4.18m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 115 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 609 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 126 
 
 

 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residência 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.....................parcialmente preservado 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:    4.18m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 116 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 613 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 127 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residência 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:.................................descaracterizado 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   4.18m 
 
 
 

Observação 
 
 



MP-CECRE 

Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de 
Monumentos e Núcleos Históricos 

Convênio UNESCO-IPHAN-UFBA-ESCOLA DE ARQUITETURA 

Etapa Levantamento Cadastral 

Aluna Maria Elisa Campos Pereira 

         FICHA FOTOGRÁFICA N° 117 

Localização: Praça Conde de Azambuja Centro Histórico de Cuiabá-MT 

Assunto: Caracterização dos lotes 

Endereço: Rua Governador Rondon Lote: 607 
 

Base Cadastral                                                          N  

 
 

Imagem 128 
 

 
 

Caracterização 
 
 
Uso do solo:..............................................residência 
 
 
Possível época da construção:...................século XVIII 
 
  
Preservação:........................parcialmente conservado 
 
  
Conservação:...................parcialmente conservado 
 
 
Gabarito:   4.18m 
 
 
 

Observação 
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