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DEFINIÇÕES
• O Estudo de Impacto Ambiental – EIA é um documento
técnico orientador e fundamentador onde se avaliam
consequências para o ambiente decorrentes de um
determinado empreendimento. Deve ter como objetivo
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico.
• O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA é o relatório que
reflete todas as conclusões apresentadas no EIA. Deve ser
elaborado de forma objetiva e linguagem acessível, com a
finalidade de esclarecer seu conteúdo a população
interessada.

IMPACTO AMBIENTAL
Conforme a norma NBR ISO 14.001/2004 da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), impacto
ambiental é “qualquer modificação do meio ambiente,
adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das
atividades, produtos ou serviços de uma organização”.
Portanto, pode-se alterar o meio ambiente de maneira
positiva ou negativa, sendo a recuperação de uma área
degradada um impacto positivo, e a poluição de um
determinado ambiente um impacto negativo, por exemplo.

O EIA/RIMA foi implantado pela Lei 6.938 / 1981, que instituiu a
Política Nacional de Meio Ambiente e determinou ao Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) a competência de:
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das
alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou
privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim
a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos
estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou
atividades de significativa degradação ambiental,especialmente nas áreas
consideradas patrimônio nacional.

A Constituição Federal Brasileira de 1988, Art. 225, Capítulo VI
Do Meio Ambiente, Parágrafo 1, Inciso IV, explicita a
necessidade de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
No caso, a implantação de um campus universitário na Fazenda do Glória da
UFU, com atividades acadêmicas e administrativas, demanda a elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto de
Meio Ambiente (RIMA), incluindo aí a análise dos impactos sobre a
vizinhança, em conformidade com a legislação vigente e, principalmente,
porque a universidade pública deve dar exemplo e se propor a tornar-se
referência na implantação de empreendimentos com preocupação ambiental
e urbanística.

PROPOSTA DE OCUPAÇÃO
• As propostas de ocupação do Campus Glória deverão ser
orientadas por um Plano Diretor, que é o “[...] resultado das
discussões e debates públicos realizados e da síntese dos
trabalhos técnicos em desenvolvimento, em especial, do
projeto urbanístico e das proposições constantes do
EIA/RIMA” (UFU, 2010);
• A ocupação do novo campus, a priori, seria de cursos como
Engenharia Ambiental, Engenharia Aeronáutica, Medicina
Veterinária, Agronomia, Zootecnia, Educação Física e
Fisioterapia. Há também propostas para abrigar cursos como
Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia
de Computação e Arquitetura e Urbanismo;

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O licenciamento ambiental do Campus Glória será realizado,
considerando o disposto na Lei Complementar n˚ 325 do
município de Uberlândia, que estabelece a necessidade do
licenciamento ambiental para empreendimentos relacionados à
infraestrutura urbana como loteamentos. Para tal é necessário a
realização estudos prévios, conforme estabelece a Resolução
CONAMA 01/1986, sendo sua regularização ambiental realizada
junto ao Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio
Ambiente (CODEMA) de Uberlândia-MG.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
Adequações a legislação ambiental.
• Averbação de reserva legal;
- Órgão responsável: Instituto Estadual de Florestas - IEF;
• Outorga de direito de uso dos recurso hídricos;
- Órgão responsável: Instituto Mineiro de Gestão das Águas –
IGAMv
• Anuência das Unidades de Conservação do Município de
Uberlândia para implantação do Campus Glória
- Órgão responsável: Secretária Municipal de Meio Ambiente SEMEIAM

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL
• Nome e Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA
• Endereço para Correspondência: Prefeitura Universitária
Av. João Naves de Ávila, 2121 –Bloco
J
Bairro Santa Mônica
CEP: 38408-902 / Uberlândia-MG
• Inscrição Estadual: ISENTA
• CNPJ: 25.648.387/0001-18
• Nome do Responsável pelo Empreendimento: Élisson Cesar
Prieto

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
• Nome do Empreendimento: Campus Glória da Universidade
Federal de Uberlândia
• Área Total do Campus: 291 hectares
• Registro de Imóvel: Certidão n˚ 60.556 de 18/10/1973
• O Conselho Universitário aprovou, por meio da Resolução
n˚18/2008 a instalação do Campus Glória, sendo a Prefeitura
Universitária responsável pela regularização ambiental e
urbanística;

Relação dos Profissionais

EQUIPE DE TRABALHO

Construção Coletiva e Participativa do EIA/RIMA
•

Opção pelo trabalho de equipes internas da UFU, até como uma
forma de tornar os resultados dos estudos, pesquisas e análises, em
trabalho de produção e divulgação cientifica, a proposta é que o
respectivo EIA/RIMA seja elaborado por equipe multidisciplinar
composta por professores e estudantes da UFU, coordenadas pelas
empresas juniores dos cursos de Geografia – Terra Consultoria – e
de Biologia MinasBio Consultoria Ambiental;

•

Seminários, palestras e debates, questionários , pesquisas de
opinião, documentos e materiais informativos, edital do concurso
de idéias sustentáveis e os resultados das discussões dispostos no
site http://www.campusgloria.ufu.br/.

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
Os principais acessos à fazenda experimental do Glória são a avenida João
Naves de Ávila para aqueles que vem dos setores Central, Oeste e Sul da
cidade (acessando a fazenda no seu prolongamento que é a BR-365) e a
BR-050 para aqueles que vem dos Setores Norte e Oeste.
Distâncias de pontos da cidade em relação à Fazenda do Glória
(com o tempo estimado a partir de trajetos percorridos de carro em horário comercial – Pietro, 2005)

•
•
•
•
•
•
•

Rodoviária - 9 km - 16 min
Praça Tubal Vilela (Centro) - 8,7 km - 15 min
Terminal Central (ônibus) - 7,8 km - 13 min
Campus Umuarama - 10 km - 13,5 min
Campus Educação Física - 8 km - 11 min
Campus Santa Mônica - 6,3 km - 8 min
Terminal Santa Luzia (ônibus) - 1,9 km - 2,5 min

Mapa de localização – Campus UFU e Fazendas Experimentais

As confrontações da área são:
• ao norte, com a BR-365, Ferrovia Centro-Atlântica e vazio urbano com
loteamentos residenciais de média renda em fase de diretrizes
urbanísticas;
• ao leste, por propriedades rurais particulares e de fundação de apoio da
UFU (FAEPU,numa área de 279ha) e pelo Entreposto da Zona Franca de
Manaus (área para grandes empresas, centro de atacado e distribuição e
distrito industrial limpo);
• ao sul, por empreendimentos rurais de pequeno porte, pelo futuro
prolongamento do anel viário Sul de Uberlândia e, mais à frente, pelo rio
Uberabinha;
• a oeste, pela BR-050, com área residencial conhecida como “triângulo do
Glória” (de propriedade da UFU, com 64ha) e pelos bairros São Jorge,
Laranjeiras e Seringueiras (de baixa renda).

Fazenda Experimental do Glória está localizada na parte sudeste do município de
Uberlândia às margens da BR-050, no Km 78, entre as coordenadas 18º57’30”S e
48º12’0”W.

Localização – Imagem de Satélite

DESCRIÇÃO ATUAL DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO
(Atividades desenvolvidas na Fazenda Experimental do Glória)

a)Agricultura e criação de animais: destacando a existência de
pastagens, galpões, cochos e ordenhas para pecuária leiteira,
além de uma produção de frutas e hortaliças destinadas aos
Restaurantes Universitários;
b) Reserva ambiental: incluindo mata de galeria e mata densa de
cerrado que guardam as nascentes e quase toda a extensão
do córrego do Glória (afluente da margem direita do rio
Uberabinha), além de uma barragem que, nas décadas de
1950 e 1960, foi utilizada para abastecimento de água da
cidade;

c) Parque esportivo: que abrigava as instalações da extinta
Associação dos Servidores da UFU (ASUFUB) com piscinas,
campos de futebol, quadras e edificações de lanchonetes e
vestiários;
d) Área sem utilização: ocupando atualmente a maior parte da
área, na porção mais próxima ao entroncamento das rodovias
que foi objeto de retirada de grande quantidade de terra da
construção do viaduto da BR-365 e nas porções mais próximas à
sede da fazenda e à ASUFUB, ocupada por gramíneas e pasto
sem uso, com algumas casas construídas.

DIAGNÓSTICOS E IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS

MEIO FÍSICO

GEOLOGIA

Mapa geológico da área e entorno
do futuro Campus do Glória (Fonte:
Nishiyama, 1998)

GEOMORFOLOGIA
Na área do futuro Campus Glória a estruturação do relevo abrange dois
compartimentos de relevo definidos por Baccaro (1994): medianamente
dissecado e áreas elevadas de cimeira. Nessa porção do município de
Uberlândia as altitudes variam de 845 a 940m.
DEFINIÇÕES:
• Área de relevo medianamente dissecado: correspondem às porções com
os topos nivelados entre 750 e 900 metros;
• Áreas elevadas de cimeira - é representada pelas superfícies com baixa
densidade de drenagem, vales pouco ramificados, vertentes com baixa
declividade (entre 3º e 5º), desenvolvidas sobre arenitos da Formação
Marília;

Superfície aplainada do compartimento Áreas Elevadas de Cimeira” (Baccaro 1994)
na porção Norte - Noroeste do futuro Campus. Fonte: TERRA, 2010.

Porção da Fazenda do Gloria caracterizada por encosta de suave inclinação do
compartimento Medianamente Dissecado (Baccaro, 1994). Fonte: TERRA, 2010

Geomorfologia
presente na área de
implantação
Campus Glória

SOLOS
Na área do Campus do Glória encontra-se Latossolo argiloso residual da
Formação Marília nas partes mais elevadas da vertente e, portanto, bem
drenados, enquanto que nas áreas próximos ao córrego Glória, por se
tratarem de áreas mais úmidas com propriedades hidromórficas,
desenvolvem-se solos dos tipos Gleissolo e Hidromórfico.
• Os Latossolos argilosos de maneira geral aparecem acima de 890 metros
contemplados a áreas de topografia mais elevada do Campus,
característica de topo de chapada.
• Os solos Hidromórficos, encontrados no fundo de vale possuem
coloração acinzentada, e escurecem de acordo com a quantidade de
matéria orgânica presente. Estes são solos com manto de alteração pouco
profundo devido ao baixo intemperismo que sofrem e apresentam pH em
torno de 6.0, considerados ácidos e pouco ácidos.

De uma maneira geral os solos da área de instalação do Campus podem ser
classificados como bem drenados e mal drenados com uma faixa de transição
de 20 metros
Assim, considerando a presença de áreas mais frágeis para a instalação da
estrutura do Campus e sua ocupação, considera-se principalmente as áreas
com solos mal drenados e próximas a área de transição.

EROSÃO
•

A erosão dos solos compreende a destruição física das estruturas do solo
e seu carregamento em geral é feito pela água da chuva e também pelo
vento. A erosão pode ser desencadeada por processos naturais ou
antrópicos. Este processo pode constituir varias escalas formando um
sulco até uma voçoroca de grande magnitude.

•

As características físicas dos solos presentes e a forma como ocorreu a
ocupação da área do Fazenda do Glória propiciaram a ocorrência de
processos erosivos.

CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

O clima da área de estudo, inserida no município de Uberlândia, pode ser
classificada, segundo Köppen, como do tipo Aw, se caracterizando por
apresentar uma sazonalidade climática bem definida, com duração de
aproximadamente seis meses cada uma. Assim, o verão apresenta-se
quente e úmido e o inverno com temperaturas mais amenas e, sensível
redução nas alturas pluviométricas.

PRECIPITAÇÃO
As precipitações na área apresentam uma média de 1570 mm, com cerca de 120 dias de chuva por ano.
A estação chuvosa tem de cinco a seis meses de duração e a estação seca, de seis a sete meses

Alturas pluviométricas médias mensais (1981-2010).
Fonte dos dados: Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos- UFU.

TEMPERATURA
Uberlândia apresenta uma temperatura média anual de 22,5°C, com outubro como o mês com
maior temperatura média, 24,1°C. Junho e julho apresentam as menores médias, cerca de
19,5°C.
Sobre a média das temperaturas máximas absolutas registradas durante os anos de 1981 a
2010, foi de 28,9°C e o mês de outubro apresentou a maior média absoluta, 30,7°C.
A respeito das temperaturas mínimas absolutas, essas apresentaram uma média de 17,6°C,
com julho registrando a menor média, 14,1°C.
Meses

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Temperatur
a média

23,6

23,8

23,6

22,9

20,8

19,5

19,7

21,4

23,1

24,1

23,7

23,4

Temperatur
a média
máxima

29,1

29,7

29,3

29,1

27,5

26,6

27,0

29,0

30,2

30,7

29,5

28,9

Temperatur
a média
mínima

19,7

19,5

19,5

18,5

15,7

14,4

14,1

15,5

17,4

19,0

19,2

19,4

Fonte: Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos, 2010.

DIREÇÃO DOS VENTOS
A direção predominante dos ventos na área de estudo, a partir de dados de 2009 e 2010
coletados na estação automática da UFU (tabela 03), indicam uma predominância da direção dos
ventos para o Norte (N), correspondendo a 35,1% dos eventos e de Nordeste (NE), com cerca de
31,9% dos eventos. A direção Leste (L) correspondeu a 13,2% de freqüência, sendo que os ventos
de Sul (S) apresentaram menor freqüência, cerca de 4,1%. A direção dos ventos de Sul
geralmente indicam a chegada de massas de ar e da Frente Polar e os ventos de Nordeste, tempo
seco.
Direção

Azimute (°)

Freqüência relativa

N

24

35.1

NE

89

31.9

E

134

13.2

SE

179

5.1

S

269

4.3

W

314

4.1

NW

359

5.9

Tratamento estatístico dos dados de direção dos Ventos, período 2009/2010.

CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS
A área do futuro Campus do Glória localiza-se no vale do rio
Uberabinha, na sua vertente direita, a montante da cidade de
Uberlândia. Encontra-se drenada pelo córrego do Glória,
afluente da margem direita do rio Uberabinha. Este córrego
possui as suas nascentes no contato da cobertura Cenozóica
com os arenitos e conglomerados da Formação Marília.
O rio Uberabinha localiza-se à jusante da área do Campus Glória,
à uma distância máxima de 5.430 metros.

PRINCIPAIS AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
•

Desativar todas as fossas negras existentes na Fazenda;

•

Implantação do Sistema de Coleta e da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE);

•

Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial adequado com contenção e
aproveitamento da água das chuvas e dissipadores de energia.
(Ver mapa de infraestrutura)

MEIO BIÓTICO

FLORA

Ipê-Amarelo (Tabebuia serratifolia (Vahl)
G.Nichols)

Jatobá-verdadeiro

Jequitibá (Cariniana estrellensis (Raddi)

(Hymenaea courbaril L)

Kuntze)

Metodologia:
• Acesso a dados secundários contido em pesquisas e registros
realizados na Fazenda Experimental do Glória (FEG);
• Pesquisa nos livros de registro existentes no Herbário
Uberlandense;
• Busca por todos os registros de coleta de plantas na área
estudada, Fazenda do Glória;
• Total de 10 livros de registro pesquisados, datados de 1985 até
2010.
Analise dos dados:
• Os dados avaliados estão de acordo com a classificação da
Fundação Biodiversitas para espécies ameaçadas de extinção da
flora no Estado de Minas Gerais;
• É utilizada também a classificação contida na Instrução Normativa
Nº6, de 23 de setembro de 2008 do Ministério do Meio Ambiente.

Descrição da área:
• Bioma classificado como Cerrado.
• Formações florestais: Mata Ciliar, Mata de Galeia, Mata seca
e Cerradão.
• Formações savânicas do Cerrado englobam quatro tipos
fitofisionômicos principais: Cerrado sentido restrito e a
Vereda.
• As Formações Campestres do Cerrado englobam três tipos
fitofisionômicos principais: o Campo Sujo, o Campo Limpo e
o Campo Rupestre.

Resultados:
• De acordo com a pesquisa no Herbário registram-se um total de 485 plantas na
FEG;
• Estima-se a existência de plantas existentes na Fazenda que ainda não foram
registradas;
• São 247 espécies arbóreas contidas na APP e RL da Fazenda, divididas em 74
famílias e 160 genêros, sendo que não encontraram espécies endêmicas;
• De modo geral a área de vegetação nativa presente na Fazenda possui grande valor
ecológico e científico;
• Exemplos de espécies: Ipê-Amarelo, Jatobá e Jequitibá.
Espécies vulneráveis:
• Memora campicola (Trombeteira) segundo a Fundação Biodiversitas esta espécie é
classificada desta forma, pois ocorreu grande destruição do habitat, está em área
de distribuição restrita, as populações estão isoladas e a distribuição da mesma é
marginal no estado;
• Pterodon emarginatus (sucupira branca) é considerada vulnerável como de acordo
com a Instrução Normativa Nº 6 do Ministério do Meio Ambiente;
• Ocotea percoriacea (Canela) é uma espécie em perigo, devido sua distribuição
restrita e a progressiva destruição do habitat natural.

Matrizes:

Conclusões:
• Os resultados reforçam a importância da Área de Influência do
empreendimento do Campus do Glória – UFU e seu entorno para
conservação da biodiversidade regional.
Programas e ações para preservação e conservação:
• Manutenção de ambientes florestais representativos;
• Realização do monitoramento da comunidade vegetal na Área de
Influência do empreendimento;
• O isolamento físico da Área de Preservação Permanente e da
Reserva Legal;
• Destinação correta de todos os resíduos gerados durante a
instalação e operação do empreendimento;
• Desenvolvimento de estudos e programas ambientais bem
embasados que visem à recuperação ou mesmo a restauração da
vegetação;
• Criação de um sistema de contenção da água pluvial.

AVIFAUNA

Martim-pescador-grande Megaceryle
torquata

Bigodinho Sporophila
lineola

Saíra-beija-flor Cyanerpes
cyaneus

Analises dos dados:
• Registrado de 161 espécies de aves, sendo estas
distribuídas em 19 ordens e 46 famílias (CBRO, 2010);
• Cinco espécies endêmicas do Cerrado foram registradas na
Fazenda Experimental do Glória. São elas:
- Espécies típicas de Mata de Galeria: Antilophia galeata,
Herpsilochmus longirostris, Hylocryptus rectirostris,
Basileuterus leucophrys;
- e uma espécie de campo aberto: Cyanocorax cristatellus
• Cerca de 60 espécies registradas são consideradas
migrantes intracontinentais ou locais.
Espécies vulneráveis:
• Duas espécies registradas tem status de conservação
vulneráveis no estado de Minas Gerais (Crax fasciolata e
Sicalis flaveola).

Conclusões:
• Mais de 47% (n=78) das espécies registradas são dependentes ou
semi-dependentes de ambientes florestais, portanto as áreas
abertas funcionam como uma barreira, limitando a dispersão e
provocando um isolamento entre populações.
• Estudos indicam que pode ocorrer uma perda de até 25% das
espécies de aves associadas às matas de galeria apenas se houver a
destruição dos ambientes naturais vizinhos.
Programas e ações para preservação e conservação:
- Preservação e conservação das matas do Cerrado para a
manutenção das comunidades de aves;
- A preservação do entorno das áreas florestais, que é tão importante
quanto a preservação do próprio fragmento;
- Uma maior conectividade entre os fragmentos nas áreas da fazenda
poderia permitir um melhor deslocamento das espécies florestais,
para uma maior troca genética, aumentando a viabilidade das
populações;
- Construção de um cinturão verde poderia favorecer espécies
parcialmente dependentes de áreas florestais.

Matrizes:

HERPETOFAUNA

Hypsiboas albopunctatus

Leptodactylus
labyrinthicus

Tropidurus torquatus

Metodologia:
• Durante a estação chuvosa (novembro/dezembro) na região do Triângulo Mineiro,
houveram visitas à Fazenda Experimental do Glória, compreendidas entre 10 de
novembro e 22 de dezembro de 2010, sendo aproximadamente 05 horas/noite.
• Na amostragem de anfíbios anuros foi utilizada a procura ativa como metodologia,
baseada nas vocalizações para identificação das espécies na área amostrada.
• Os ambientes amostrados são: ambientes lóticos, ambientes lênticos, além de um
ambiente de (3) Veredas, bordeado por campos úmidos.
Analise dos dados:
• Foram amostradas 18 espécies de anuros distribuídas em 7 famílias distintas; e 6
espécies de escamados distribuídas em 5 famílias distintas.
• As espécies encontradas estão dentro da lista de espécies esperadas para a região
e nenhuma está na lista dos animais ameaçados de extinção no Brasil.
• Durante as visitas foi observada a existência de uma espécie de anuro invasora
vinda do leste da America do Norte, a rã-touro (Lithobates catesbeianus), que foi
introduzida aqui no Brasil devido ao interesse comercial. É necessário que haja um
controle desses indivíduos, pois podem influenciar na estabilidade da comunidade
em que está inserida, causando o declínio e até a extinção de espécies nativas,
devido principalmente à competição e predação.

Matrizes:

Conclusões:
• Anuros e escamados possuem uma relação positiva entre a biodiversidade
e o tamanho dos fragmentos e além disso, os anfíbios são bastante
susceptível a degradação do habitat, a poluição das águas, a agrotóxicos e
a espécies invasoras.
Programas e ações para preservação e conservação:
- Manter os intactos e melhorar a qualidade do solo e água.
- As matas devem ser conservadas assim como sua borda e os cursos d’água
e áreas alagadas para que se possa garantir a biodiversidade local.
- Necessidade de caracterização mais eficiente da herpetofauna da área
amostrada, utilizando de estudos que contemplassem um período maior,
sendo feito nas estações seca e chuvosa (ao longo de um ano).
- Prioritária a conservação dos cursos de água, áreas de nascentes (Veredas)
e ecossistemas florestais, já que são ambientes de extrema importância
para a manutenção da herpetofauna local amostrada.

MAMÍFEROS

Hylaeamys megacephalus

Lobo Guará (Chrysocyon
brachyurus)

Dasyprocta azarae

MAMÍFEROS DE PEQUENO PORTE
Metodologia:
• Estudo de campo durante três meses: Novembro, Dezembro de 2010 e
Janeiro 2011;
• Captura de animais com auxilio de 70 armadilhas assim como iscas.
Resultados:
• Nenhuma espécie capturada é pertencente à Lista da Fauna Brasileira
Ameaçadas de Extinção, segundo o Ministério do Meio Ambiente.
• Três espécies de roedores foram capturados e nenhum Marsupial.
• A diversidade estimada para a área foi de H=1428 – índice ShannonWeiner.
Espécie

Abundância

Rhipidomys macrurus
Oecomys sp.
Hylaeamys megacephalus
TOTAL

13
7
4
24

Razão sexual
(machos : fêmeas)
1:1
2:1
1:1
-

MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
Metodologia:
• Estudo no período de agosto de 2008 a outubro de 2009, com duas a três
visitas na área de estudo por semana.
• Uso métodos diretos (vizualizações ao longo de transectos), como também
indiretos (registro de pegadas, fezes, crânios, fragmentos de tegumento,
vocalizações e também entrevistas com os moradores da fazenda e da
vizinhança).
• Entrevistas foram realizadas com os moradores da Fazenda Experimental
do Glória e arredores
Resultados:
• Registrou a presença de 20 espécies de mamíferos silvestres de médio e
grande portes, distribuídas em sete ordens e 15 famílias.
• Dois mamíferos domésticos, cão (Canis lupus familiaris) e gado (Bos sp.)
também foram amostrados na área de estudo.

MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
Espécies vulneráveis:
• A jaguatirica encontra-se criticamente em perigo de extinção;
• O tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim e o cateto estão em risco de
extinção;
• O lobo-guará, a raposa-do-campo e a lontra encontram-se vulneráveis à
extinção;
• Mundialmente, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará estão quase
ameaçados de extinção.

•

Obs: No intuito de facilitar os estudos de conservação, a União
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) definiu que as
espécies seriam classificados de acordo com o seu status de conservação,
são eles:
Quase ameaçada, Vulneráveis, Em perigo e Em perigo crítico.

Matrizes:

Programas e ações para preservação e conservação :
• Manter um tamanho mínimo viável para cada fragmento e conectar os fragmentos
florestais;
• Dispor o lixo produzido no campus em local adequado e longe da reserva para não
atrair os animais silvestres.
• Fazer o monitoramento dos mamíferos de médio e grande portes a fim de verificar
o impacto causado pela construção do campus do Glória sobre suas populações.
• Executar ações que visem a atração dos mamíferos de médio e grande portes para
as áreas preservadas.
• Cercar a área preservada que vai de encontro com as edificações do campus, para
evitar que terceiros entrem no local.
• Fixar placas ilustrativas nas proximidades da área preservada esclarecendo sobre a
presença de animais silvestres.
• Construir as edificações do campus do Glória a distância pré-estabelecida das áreas
preservadas com a finalidade de interferir o menos possível nos hábitos naturais
dos animais silvestres.
• Cercar toda a área preservada que vai de encontro com a rodovia para que os
animais não sejam atropelados, utilizando arame liso com 15 a 20 cm de espaço
entre eles. Plantar espécies vegetais que funcionem como cerca viva.

APIFAUNA

Centris analis visitando uma flor de
acerola.

Abelha jataí visitando uma flor de
morango

Apis sp. coletando pólen

Metodologia:
• Levantamento bibliográfico para se conhecer a entomofauna
existente na Fazenda Experimental do Glória;
• Coletas mensais de abelhas sem ferrão, nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2010;
• As abelhas foram capturadas por dois coletores em cada área (dois
coletores na borda e dois no interior da mata) com o auxílio de
redes entomológicas
Resultados:

• Foram amostrados 88 indivíduos de abelhas solitárias na
Fazenda Experimental do Glória, pertencendo a dois gêneros e
oito espécies, sendo que no ponto A foram coletados 64
indivíduos pertencendo a seis espécies, enquanto no ponto B
foram amostrados 24 indivíduos de cinco espécies.

Conclusões:

• A Fazenda Experimental do Glória apresenta um baixo número
de fragmentos em suas redondezas e por se encontrar
cercada por um conjunto de rodovias (BR-050, BR-365 e BR452) dificulta o fluxo de qualquer animal entre áreas distintas.
• A presença das abelhas é de inquestionável importância para
a preservação da área devido à polinização.
• O diagnóstico da apifauna na Fazenda Experimental do Glória
revelou a importância das abelhas para a manutenção da
Mata Estacional Semidecidual.
• As áreas de criação de abelhas, como meliponários e apiários,
tem se mostrado relevantes na preservação de algumas
espécies.

Programas e ações para preservação e conservação :
• Preservação da vegetação nativa e aumento da extensão das
áreas de preservação já existentes
• Controle dessas espécies com métodos adequados
• Preservação da vegetação nativa e aumento da extensão das
áreas de preservação já existentes
• Suspensão do uso de defensivos agrícolas
• Preservação da vegetação nativa e aumento da extensão das
áreas de preservação já existentes
• Ampliação e manutenção extensiva do Meliponário.

Aspectos socioeconômicos

Exemplo de Impactos socioeconomicos:
- Mudanças na dinâmica econômica da região do
entorno, com atração de empreendimentos do setor
de serviços, investimentos imobiliários, etc.
- Melhoria da condição socioeconômica da população
que vive próxima à área do campus Glória

Reflexões sobre os aspectos socioeconomicos:
- Quais são os exemplos de atividades socioeconomicas
realizadas na área de estudo atualmente?
- As atividades econômicas desenvolvidas na atualidade
sofreram impactos com o empreendimento?
- Como compatibilizar os usos atuais com os novos usos?
- Quais serão as novas atividades socioeconomicas que o
empreendimento irá ocasionar?
- Como que esta população pode usufruir dos benefícios
gerados por este novo empreendimento?
- O Campus Glória irá permitir o acesso e uso do espaço
físico pela população do entorno?

Estudo de Impactos de Vizinhança EIV

Objetivo do estudo:
• Avaliar quais impactos positivos ou negativos a construção de um campus
ocasiona ao ambiente e sua vizinhança.
Impactos avaliados:
• Aumento do fluxo de pessoas na região, devido ao adensamento populacional nas
proximidades do campus,
• Alterações no uso do solo,
• Valorização (e especulação) imobiliária,
• Alteração na estrutura de trabalho dos bairros vizinhos,
• Ampliação do tráfego viário,
• Geração de postos de trabalho no comércio e mesmo nas instalações do campus,
• Preservação das características históricas e culturais do ambiente pré-existente.
Quais são os impactos, e suas dimensões, estão diretamente relacionados ao porte do
empreendimento, as características de geração de fluxos assim como as de sua
vizinhança.

Caracterização da área

Área 2

A área definida para
implantação do Campus
Glória é formada pelas
denominadas no mapa de
Área 1(A) e Área 2,
totalizando uma área de
291 hectares

Área 1
Área 3

A área 1 indicada no mapa, localizada
na porção central, foi doada pela
Prefeitura Municipal de Uberlândia em
1973, justamente com o objetivo de
que na área fosse implantado um
campus único para a UFU. Essa área foi
separada pela implantação da rodovia
BR-050 (Uberlândia-Uberaba)

Voltar

A área 2, localizada na porção norte da
área, no cruzamento da BR-050
(Uberlândia-Uberaba) com a BR-365
(Uberlândia-Patrocínio), foi trocada
com Pedro Cherulli pela área
pertencente ao Parque de Exposições
do CAMARU, que havia sido doado pela
prefeitura no mesmo ato de doação do
Glória.

Voltar

A área 3, localizada na porção leste e
sul, foi adquirida pela FAEPU em 1979,
e tem área de 279 hectares 08 ares 06
centiares. Atualmente, esta área é
utilizada como fazenda experimental e
não faz parte da proposta do Campus
Glória.

Voltar

A análise está baseada conforme demanda estabelecida no
artigo 37 do Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257, de
2001), quais sejam:
•
•
•
•
•

a) adensamento populacional,
b) equipamentos urbanos e comunitários,
c) uso e ocupação do solo,
d) geração de tráfego e demanda por transporte público,
e) ventilação e iluminação e paisagem urbana e patrimônio
natural e cultural.
• f) valorização imobiliária,
• g) risco à saúde e à vida

• Adensamento Populacional

Figura 2. Mapa do entorno da área do Glória

Conclusões:
- O impacto do campus no adensamento da
vizinhança será de no máximo 8.5% da demanda
espontânea (muito baixo).
- O maior impacto deve ser inerente ao próprio
desenvolvimento da cidade e ao programa
Minha Casa Minha Vida.
- As terras que envolvem o Campus, está nas
mãos da Universidade, planejar o adensamento
em seu entorno controlando a densidade em
parceria com a Prefeitura Municipal e a previsão
de infra-estrutura instalada.
- Esse número considera as terras no entorno
( cerca de1100 Há, dos quais sobras 383 da UFU
ou FAEPU). Lotes habitacionais unifamiliares
com dimensão de 250 m2. Este número poderá
dobrar caso se aceite urbanização com lote
mínimo de 125 m2. Também devem ser
considerados o adensamento com edifícios
multifamiliares baixos.

Figura 2.:
A vizinhança imediata do Campus Glória,
considerando-se um entorno de 2 km a paralelo ao
contorno da gleba encontra os seguintes bairros já
adensados.

• Equipamentos Urbanos e Comunitários
Não há previsão de uso de equipamentos
urbanos e comunitários os quais fazem parte
dos bairros vizinhos. Nesse caso, já há uma
rede de equipamentos públicos atendendoos (figura 4.) e não se prevê, pela natureza
das atividades universitárias, a utilização
deles pela comunidade acadêmica de
maneira intensiva. A exceção será a
população a residir no entorno que como
vimos representa pouco impacto.

Conclusões:
- Como no item anterior, infere-se que a
demanda majoritária de serviços públicos e
equipamentos urbanos e comunitários será
comandada pelo desenvolvimento
espontâneo da cidade naquele setor.
Figura 4. Mapa de Equipamentos Urbanos do Entorno. Fonte:Prefeitura Municipal de Uberlândia.

• Uso e ocupação do solo
Em relação ao uso do solo, os bairros têm
uso predominantemente residencial , mas
com eixos de comércio e serviço nas vias
principais e em alguns pontos dentro dos
bairros (figura 5). Em função da natureza de
seus fluxos, a presença do Campus Glória
deverá influenciar algumas mudanças de uso
do solo, com algumas substituições de uso
do solo que adaptarão o comércio e serviço
existentes às novas demandas geradas.
Conclusões:
- As alterações no uso do solo serão em
grande parte benéficas por constituírem
novos postos de trabalho no próprio bairro,
diminuindo deslocamentos e gerando
receitas. Deverá o poder público, no entanto
reorganizar as regras de ocupação do solo
nos bairros para evitar impacto imediato nas
residências.
Figura 5. Mapa de uso e ocupação do solo do Entorno. Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia.

• Geração de tráfego e demanda por transporte público
Conclusões:
- Este indicador é o maior impacto a ser considerado na implantação do campus Glória.
- O tráfego viário será influenciado não só pelo campus mas também por um possível adensamento
dos 20.000 lotes em seu entorno.
- Para minimizar os impactos o projeto deve considerar a conservação das glebas da UFU (triângulo
da UFU) com finalidade de ampliar as opções de moradia estudantil no entorno.
- Destaca-se a importância do concurso de idéias sustentáveis para o Glória (edital em curso), que
terá importante papel ao buscar soluções para as questões de mobilidade e acesso ao campus por
outros meios de transporte que não o automobilístico.
- Considera-se que ampliações no sistema viário poderão ser dispendiosas e insuficientes no
período abrangido (2011 – 2020). Como também que o congestionamento viário será maior em
função do modelo de desenvolvimento adotado pela cidade de Uberlândia (optando por ampliar o
sistema viário e priorizar o automóvel)
- Ressalta-se, portanto a forte necessidade do um desenvolvimento de projetos e soluções para o
incremento dos transportes coletivos e demais modos ecológicos, em uma escala mais abrangente,
não somente a que envolve o entorno do Campus Glória.

• Ventilação, iluminação e paisagem urbana e patrimônio natural e
cultural
Conclusões.
De acordo com as características planialtimétricas do sítio de implantação,
do gabarito dos edifícios e da pouca proximidade com o ambiente
construído, considera-se como insignificante o impacto na ventilação e
iluminação e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. O projeto,
no entanto deverá ser bastante cuidadoso com o patrimônio natural
existente na própria gleba, estabelecendo medidas de controle e
prevenção de danos ambientais.

• Valorização imobiliária
Contexto:
- Aquecimento do mercado da construção civil,
- Programa habitacional Minha Casa Minha Vida, nas proximidades do
Campus Glória,
- Acelerado processo de especulação imobiliária
- Aumento nos preços de terra Dado: Em 2008 o valor não ultrapassava
80 reais/m², atualmente chega a 160 reais/m².
- Demanda prevista para a instalação de 1700 unidades habitacionais,
- Demanda indireta por novas áreas de comércio e prestação de serviços
no entorno,
- Ampliação da pressão inflacionária e a especulação da terra.
- Necessidade de um controle do poder público sobre o adensamento em
função da infra-estrutura instalada e a instalar.
Dado: Pesquisa junto à empresas imobiliárias de Uberlândia.

• Valorização imobiliária
Conclusões:
A Universidade Federal de Uberlândia e FAEPU são detentoras de 343 Ha
de terra contígua ao campus. Nesse sentido, deverão operar de forma a
conter possível especulação imobiliária e cumprir sua função social. A
universidade deverá elaborar diretrizes projetuais de maneira a fazer
frente à demanda acadêmica sem inflacionar os preços de terra. Para tal
poderão ser elaboradas parcerias com empresas privadas no sentido de
viabilizar inclusive a construção de unidades conforme a demanda.

• Risco à saúde e à vida
Conclusões:
A natureza das atividades acadêmicas, bem como o desenvolvimento de
cenários elaborados pela equipe de projetos revelam uma ação de
implantação cuidadosa e que busca ampliar as práticas sustentáveis e sua
integração com a vizinhança. Infere-se portanto que a implantação do
Campus Glória trará benefícios não só para a comunidade imediata (oferta
de empregos e dinamização econômica), mas também na escala regional.
Nesse sentido, nota-se que os impactos positivos em muito superam
aqueles negativos, os quais deverão ser mitigados com a observação dos
quesitos analisados acima.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE GESTÃO
AMBIENTAL
•
•
•
•
•

Programa de gerenciamento de resíduos sólidos;
Programas de recuperação de área degradadas;
Plano diretor de arborização;
Plano diretor de drenagem pluvial;
Programa de Educação Ambiental;

Obrigado à todos!!
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Lucas de Moraes Sampaio
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