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Aos 46 anos de idade a avenida Miguel
Sutil resiste ao tempo e ao desgaste
como o único projeto viário para
contornar a Capital. O papel inicial

da rodovia se perdeu pelo caminho na primeira
década da construção devido à expansão
desordenada do entorno, mas até hoje é
responsável por atender o tráfego de automóveis
de passeio e até de veículos de carga pesada.
Quem dela precisa espera que as obras em
desenvolvimento motivadas pela Copa do Mundo
aliviem os congestionamentos. Mas, segundo
especialistas, em pouco tempo as obras
arquitetônicas podem saturar.

Também conhecida como avenida Perimetral,
principalmente entre a população mais antiga, a
Miguel Sutil nasce em 1967 com objetivo de
oferecer vida ao tráfego de veículos que cruzavam
a cidade da Capital. Na época a avenida
contornava a então área urbana ao leste e
disponibilizava um trânsito com fluidez aos
usuários. O projeto executado com verba federal
obedeceu os critérios de modelo de rodovias
previsto pelo antigo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER). Inicialmente a
Miguel Sutil foi projetada com a pretensão de que
não seria ocupada tão rapidamente. Mas, na
década de 80 já apresentava sinais de afogamento.

Construção da via atraiu a fixação de
residências e comércios no entorno de forma
acelerada e irregular. Segundo estudos, o processo
não obedeceu a critérios de uso adequado do solo
e legislação, modificando o perfil e a demanda de
usuários da via. A partir da década de 70, grandes
áreas vazias próximas do Centro de Cuiabá
levaram ao empreendimento de bairros em um
mesmo lado da Miguel Sutil, como Terra Nova,
CPA, Jardim Vitória e Despraiado. Essa
concentração provoca uma sobrevalorização dos
lotes e especulação que consequentemente fazem
perdurar as irregularidades da região.

O recebimento de veículos de carga na rodovia
federal foi reduzido em 1987 com a construção da
Imigrantes, sendo definida como o novo contorno
da cidade, então pelo sul. Parte do tráfego foi
deslocado, modificando a função de contorno para
artéria urbana.

Em 1992 a duplicação deu novos ares à
Miguel Sutil. A preservação da faixa de domínio
de 60 metros do traçado de 1970 permitiu a
ampliação da via, aliviando os congestionamentos
e os riscos de acidentes. Porém a melhoria não
atendeu a todos.

Grande quantidade de comércio, centros de
distribuição e transportadoras ao longo da Miguel
Sutil provocam demanda maior do que a
capacidade da avenida. O encarregado de
transporte Odair Gomes, 34, está há 12 anos
prestando serviços em uma transportadora fixada

na Miguel Sutil, no Poção. Desde que chegou à
empresa ouve as pretensões de duplicação do
trecho da avenida que partiria do final da
Carmindo de Campos com início da Miguel Sutil
até o viaduto no Jardim Guanabara. 

Seriam 3 quilômetros de duplicação, onde
estaria fixada a transportadora. Medições foram
feitas no período e a espera continua. Odair diz
que a obra implicaria na perda de terreno da
empresa, que deixou de realizar até hoje o projeto
de um novo escritório por causa disso. Até o

momento o funcionário não
acredita mais na obra. Enquanto
isso, enfrenta o trânsito cada dia
mais caótico.

Obras - Entre os
comerciantes, a expectativa de
melhorias estão concentradas nas
4 obras em desenvolvimento de
responsabilidade da Secretaria
Extraordinária da Copa do
Mundo - Fifa 2014 (Secopa). O
proprietário de uma empresa de
embalagens, Pedro Maciel
Santana, 54, olha para o buraco
em frente ao estabelecimento
com esperança.

A rotatória que dá acesso aos
bairros Jardim Leblon, Barro
Duro, Pedregal e Areão recebe
grande fluxo de veículos. Nos
horários de pico, principalmente,
o ponto registrava
congestionamento, que segundo
Pedro, via desde que adquiriu a
loja há alguns anos. A cada dia o
problema agravava, como o
comerciante analisa nos demais
pontos onde estão obras de
mobilidade para a Copa.

As interrupções no trânsito devido às
construções provoca descontentamento dos
comerciantes, porque deixam de lucrar. O
movimento caiu 70% em um posto de
combustível localizado na rotatória com a
avenida Dante de Oliveira. A loja localizada
na Miguel Sutil atraía em dias normais até
clientes do Coxipó, segundo a gerência.

Mudança - Vinte e um anos depois de
ser duplicada em alguns trechos, a avenida
Miguel Sutil é preparada para receber 4 novas
obras arquitetônicas, 3 trincheiras e 1 viaduto.
A 1º trincheira compreende a rotatória da
avenida Jurumirim e Dante de Oliveira. Ela
terá 915 metros de extensão e permitirá que o
fluxo da avenida passe por baixo, enquanto os
veículos em direção perpendicular aos bairros
atravessem por cima.

A 2ª trincheira estará localizada na rotatória de
acesso aos bairros Santa Rosa e Goiabeiras e outra
no Verdão. Esta obra tem objetivo de dar acesso à
Arena Pantanal e revitalizar um dos pontos de
maior fluxo de trânsito da Miguel Sutil. O viaduto
em construção atenderá a região do trevo do
Despraiado, próximo ao Parque Mãe Bonifácia, e
tem o objetivo de não interromper o trânsito
expresso da avenida Miguel Sutil, que ainda
recebe veículos de carga pesada.

Secretário de trânsito e transporte, Antenor
Figueiredo, diz que a lei nº 5.463 de 2011, que
trata da restrição do tráfego de caminhões pela
cidade ajudará a amenizar o fluxo. Mas em
determinados pontos será difícil impedir. O
número de desvios em função das obras da
Copa tem obrigado a passagem de cargas pela

Miguel Sutil.

Avaliação - Engenheiro de trânsito e
professor da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) Eldenir Pereira lembra que à
época da construção da Miguel Sutil a via era
envolvida pelo medo da população em trafegá-la,
porque era isolada da cidade. Cenário que mudou
rapidamente com a fixação de moradias e
comércio no entorno.

Especialista avalia que as melhorias
empreendidas por causa da Copa já empurraram
para o mesmo fenômeno. Edifícios residenciais e
empresas correm na construção de prédios ao
mesmo tempo que as trincheiras e viaduto são
levantados, o que pode tornar obsoleto em em
curto período a modernização. Eldenir explica que
inicialmente os pontos críticos de estrangulamento
são sanados, mas a tendência e que voltem a
ocorrer com o crescimento da cidade.

MIGUEL SUTIL
Obras na única via que contorna a cidade buscam recuperar parte de
seu propósito original, que era o de desafogar o tráfego da Capital

Duplicação da via, em 1992, proporcionou 
por tempo limitado a fluidez do tráfego, sendo 
a última grande obra da Capital até então

Investimentos de

obras na avenida

Miguel Sutil somam

R$ 101,6 milhões

Saturada, avenida ‘muda cara’

Avenida Miguel Sutil

Construção - 1967
Extensão - 13,4 quilômetros, sendo 12,6

km dentro de Cuiabá

Classificação - Anel do contorno da área
urbana

Início - viaduto da avenida Fernando Corrêa
da Costa, no Jardim Paulista, em Cuiabá

Término - entroncamento com a avenida da
FEB, Ponte Nova, em Várzea Grande

Objetivo - Deslocar o tráfego que cruzava
a cidade de Cuiabá na década de 70

Vida útil - atendeu às necessidades até a
década de 80

Traçado - Pista de 7 metros de largura,
acostamentos de 2,5 metros e 2 faixas. Em 1992
foi duplicada recebendo de 2 a 3 faixas de tráfego
com larguras de 3 metros a 3,5 metros no lugar dos
acostamentos.

Nome
A avenida homenageia o bandeirante paulista

Miguel Sutil de Oliveira, que no século 18 descobriu
as minas de ouro à beira do córrego da Prainha,
próximo de onde está localizada a igreja Nossa
Senhora do Rosário. Neste ponto, a partir de 1722,
funcionou uma lavra e houve deslocamento
populacional em virtude do minério. As conhecidas
Lavras do Sutil funcionavam onde hoje está formado
o bairro Baú.
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Com 13km de extensão, Miguel Sutil 
trouxe consigo a urbanização desordenada
no entorno e perdeu o status de corredor
para descomplicar o trânsito

Odair Júnior trabalha nas margens da
avenida e espera que as intervenções

contribuam para reduzir os 
congestionamentos


