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MASTER PLAN
1. HISTÓRICO CÂMPUS GLÓRIA1
A área referida como câmpus Glória é constituída de glebas contíguas, sendo duas de propriedade da
Universidade Federal de Uberlândia e uma pertencente à Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa
de Uberlândia – FAEPU, conforme mapa abaixo.

Figura 1. Mapa de divisão das glebas da Fazenda do Glória.
Fonte: PRIETO, Élisson Cesar, 2005 (ATUALIZADO pelo autor).

PRIETO, Élisson Cesar. Os desafios institucionais e municipais para implantação de uma cidade universitária: o câmpus Glória da Universidade Federal de Uberlândia. Universidade Federal de Uberlândia. Instituto de Geografia. Uberlândia, 2005.
1
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A área definida para implantação do Câmpus Glória é formada pelas denominadas no mapa de Área 1(A)
e Área 2, totalizando uma área de 293 hectares 70 acres e 44 centiacres, ou 2.937.044,00 m² (dois
milhões novecentos e trinta e sete mil e quarenta e quatro metros quadrados).
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 câmpus único para
a UFU. Essa área foi separada pela implantação da rodovia BR-050 (Uberlândia-Uberaba), sendo que do
lado direito está a sede da fazenda e a área esportiva ocupada anteriormente pela ASUFUb2; e do lado
esquerdo, a área conhecida como “triângulo”, já inserida na malha urbana e contígua ao bairro São Jorge.
A área 2, localizada na porção norte da área, no cruzamento da BR-050 (Uberlândia-Uberaba) com a BR365 (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.
A área 3 refere-se à área de propriedade da FAEPU, adquirida em 1979, e tem área total de 279 hectares
08 ares 06 centiares. Atualmente, esta área é utilizada apenas como fazenda experimental e laboratório
de atividades acadêmicas relacionadas a produção animal, vegetal e à recuperação ambiental. A gleba
não faz parte da proposta do Câmpus Glória, para esta etapa, permanecendo como zona rural.
2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
2.1. Localização3
A 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.
A área está localizada na porção sudeste da cidade, sendo que a área conhecida como “triângulo”
encontra-se no Setor Sul, inserida no perímetro urbano, e o restante da área está localizado na Zona
Rural.
A cidade de Uberlândia está dividida em cinco setores, sendo que o Setor Sul apresenta uma população
de 120.009 4 habitantes, ou seja, terceiro setor mais populoso da cidade (Ver Tabela 1).

Associação dos Servidores da Universidade Federal de Uberlândia, em processo de extinção.
PRIETO, 2005, p. 165-168.
4
Estimativa populacional em 2009. Fonte: www.uberlandia.mg.gov.br.
2
3
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Tabela 1: População por Setores – 2009
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Fonte: Estimativa populacional 2009.
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: www.uberlandia.mg.gov.br.
O Setor Sul de Uberlândia é composto por 17 bairros integrados. Possui uma parte nobre, formada por
bairros de alto padrão e condomínios fechados, como Morada da Colina, Jardim Karaíba, Residencial
Jardins Barcelona e Gávea Hill, o que acentua os contrastes principalmente com bairros vizinhos,
compostos por habitações populares, Shopping Park, Santa Luzia, São Jorge, Granada e Laranjeiras.
Em relação aos equipamentos públicos, este setor apresenta 169 unidades, sendo 32 equipamentos
educacionais, 30 de saúde, 30 de assistência social, 2 culturais, 5 da área de esporte e lazer, 47 da área
de meio ambiente, 4 da área de segurança pública, e 19 organizações sociais comunitárias, conforme
tabela a seguir.
Tabela 2: Equipamentos públicos localizados no Setor Sul
EDUCAÇÃO
Escola Municipal de Ensino Infantil
Escola Municipal de Ensino Fundamental
Escola de Ensino Fundamental e Médio
Atendimento de Suporte
SAÚDE
UBS (Unidade Básica de Saúde)
UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família)
UAI (Unidade de Atendimento Integrado)
Atendimento de Suporte
Central de Regulação de Serviços de Saúde
Clínica Especializada / Ambulatório Especializado
Grupo de Apoio
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atendimento à Criança
Atendimento à Criança e Adolescente
Atendimento ao Idoso
Atendimento ao Trabalhador

11
2
17
2
1
15
1
3
3
3
4
6
13
5
2
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Atendimento ao Portador de Deficiência
Atendimento à Família
CULTURA
Acervo cultural
Música
ESPORTE E LAZER
Núcleo de Esportes
Centro de Bairro
MEIO AMBIENTE
Praça
Parque
SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA
PPC (Posto de Policiamento Comunitário)
PISC (Posto Integrado de Segurança e Cidadania)
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS
Unidades Populares Comunitárias
TOTAL

2
2
1
1
4
1
46
1
3
1
19
169

Fonte: Caderno Informativo de Equipamentos Públicos.
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 2009.
Além desses equipamentos, na região nobre do Setor Sul, há quatro instituições de ensino superior
implantadas: UNITRI, UNIMINAS, FPU e UNIESSA, todas ao longo do eixo sul da cidade (Avenida
Nicomedes Alves dos Santos).
O Centro Universitário do Triângulo – UNITRI foi a primeira a instalar-se na região na estrutura do centro
comercial Ubershopping. Em 1997, com a aquisição das faculdades integradas pelo grupo Salgado de
Oliveira e sua transformação em centro universitário, a UNITRI (na época UNIT) construiu seu próprio
câmpus, numa grande área ao sul do setor.
Em 2003, a Uniminas, que funcionava no centro da cidade, implantou o câmpus universitário da Colina
em um terreno com aproximadamente 60 mil metros quadrados, no bairro Morada da Colina.
Mais recentemente foi a vez da Faculdade Politécnica de Uberlândia – FPU instalar-se no Ubershopping
e da UNIESSA sediar sua unidade também no bairro Morada da Colina, num espaço antes ocupado por
um colégio particular. Há ainda um projeto de implantação da Universidade de Uberaba – Uniube na
região do “setor universitário”.
A implantação dessas faculdades no eixo Sul da cidade impactou fortemente a ordenação urbana,
principalmente no que se refere ao trânsito. Um exemplo dos impactos da implantação de uma instituição
de ensino é o caso da instalação da Uniminas. Pelo projeto inicial que foi aprovado, inclusive sem
restrições efetivas da Prefeitura, o acesso à faculdade se daria pelas vias de circulação interna do bairro,
alterando demasiadamente o tráfego e a caracterização daquelas ruas e do cotidiano da vizinhança. A
reação de moradores conseguiu alterar o projeto de entrada e saída de veículos que passou para uma via
a ser construída, não antes sem um demorado processo de negociação entre empreendedores,
moradores e prefeitura.
Após a efetiva implantação do câmpus Glória, o Setor Sul se efetivará como “setor universitário” da
cidade.
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2.2. Acessos 5
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 e a BR-050 para aqueles que vem dos Setores Norte
e Oeste. Como são vias rápidas, o deslocamento é facilitado, permitindo inclusive a utilização de
transporte coletivo do tipo expresso (com poucas paradas).
A tabela abaixo demonstra que, mesmo em relação a pontos centrais da cidade, a distância e o tempo
necessários ao percurso, não fazem da área do Glória, uma localidade distante e de difícil acesso.
Tabela 3: Distâncias de pontos da cidade em relação à portaria da Fazenda do Glória6
Ponto
Rodoviária
Praça Tubal Vilela (Centro)
Terminal Central
Câmpus Umuarama
Câmpus Educação Física
Câmpus Santa Mônica
Terminal Santa Luzia

Distância
9 km
8,7 km
7,8 km
10 km
8 km
6,3 km
1,9 km

Tempo7
16 min.
15 min.
13 min.
13,5 min.
11 min.
8 min.
2,5 min.

FONTE: PRIETO, 2005.
3. ASPECTOS FÍSICOS 8
3.1. Caracterização física geral
A área do Glória tem na diversidade da natureza seu maior atrativo. É uma fazenda experimental e
comercial, mas ao mesmo tempo, uma reserva de vegetação e animais silvestres, com córregos, represa
e paisagens naturais.
Apesar dos aspectos físicos de exuberância predominarem, eles contrastam com a existência de espaços
degradados e inutilizados. Contudo, o Glória não deixa de ser um espaço rico nessa diversidade.
Como comentou o Prof. José Olympio de Freitas Azevedo em 1988, “Desativada a captação de água do
Glória, ficou aquele espaço que era uma fazenda (...) Hoje, a fazenda experimental do Glória é uma
beleza. Quem quer conhecer a Universidade não pode deixar de ir lá” (In CAETANO e DIB, 1988:336).
Quanto à hidrografia, na área do Glória estão as nascentes do córrego do Glória – que dá nome a toda a
fazenda e é um dos afluentes da margem direita do Rio Uberabinha. De acordo com informações
constantes do Plano Diretor, o Rio Uberabinha, com 118 km (cento e dezoito quilômetros) de extensão,
integra a bacia do Rio Araguari, nascendo ao norte de Uberaba e atravessando todo o município de
Uberlândia até desembocar no Rio Araguari, a noroeste do município (UBERLÂNDIA, 1994:15).
PRIETO, Élisson Cesar. Os desafios institucionais e municipais para implantação de uma cidade universitária: o câmpus Glória da Universidade Federal de Uberlândia. Universidade Federal de Uberlândia. Instituto de Geografia. Uberlândia, 2005.
6
PRIETO, 2005, p. 168.
7
Tempo considerado a partir de trajetos percorridos de caro em horário comercial.
8
PRIETO, 2005. p. 173-174.
5
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Atualmente, a bacia do rio Uberabinha é o único manancial utilizado no abastecimento de água para a
população. Até a década de 1960, o córrego do Glória, junto com o córrego Jataí, eram os mananciais
que abasteciam a cidade de Uberlândia. A área ainda possui uma represa sobre terra com capacidade
para 31 mil metros cúbicos de água, o que equivale a 31 milhões de litros (Carta Cachoeira do Sucupira,
1970).
Segundo o estudo “Mapeamento Temático da Bacia do Córrego Glória em Uberlândia MG, utilizando o
software Idrisi”, a Bacia do Córrego Glória abrange uma área total de 12,5 km2 (doze vírgula cinco
quilômetros quadrados) (ROSA, DUARTE, MINEO, et. al., 2004:s/p).
De acordo com o Mapa de Solo do Plano Diretor de Uberlândia (1994:13), o solo encontrado na maior
parte da área do Glória é o Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico (LEd), que é um tipo de solo muito fértil
e propício à agricultura.
A altitude na área varia entre 840 metros (na parte baixa, próxima ao curso d’água do córrego do Glória)
a 939 metros (no plano próximo à BR-365), com base no levantamento topográfico realizado.
Com relação à geomorfologia, a Bacia do Córrego Glória se enquadra na categoria de áreas de relevo
medianamente dissecado que corresponde ao setor com topos aplainados entre 700 e 900 metros de
vertentes suaves, interrompidas por locais mantidas pela laterita, onde ocorrem pequenos anfiteatros
mais convexizados e elaborados, preferenciais para o afloramento do lençol subterrâneo (Baccaro, 1989
apud ROSA, DUARTE, MINEO, et.al., 2004:s/p).
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Da análise do Mapa de Hipsometria, elaborado a partir do levantamento planialtimétrico da fazenda do
Glória, podemos, ainda que superficialmente, o seguinte:
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•
•
•
•

A declividade total é 100m em um trecho de quase 3km de extensão (baixa declividade total)
Área degradada (no entroncamento das BR's 050-365) que demanda plano de recuperação
Topografia na parte abaixo da sede da fazenda, requerendo cuidados no planejamento das
edificações
Áreas próximas à APP com solos mais úmidos e encharcados

3.2. Caracterização ambiental
Com relação aos aspectos ambientais, há a presença marcante de vegetação e hidrografia, com
espécimes de fauna e flora bem representativos do Cerrado, localizados nas áreas de preservação
ambiental do córrego do Glória e de reserva legal da fazenda.
De acordo com o art. 1º, §2º do Código Florestal:
“II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 20
e 30 desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas.”
A Resolução CONAMA 302 de 20/03/2002 estabeleceu que a APP tem a “função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”. A APP é constituída pela flora –
florestas e demais formas de vegetação(Art. 2º caput e 3º caput do Código Florestal) – fauna, solo, ar e
águas.(Lei 4.771/1965 e 7.803/1989 e ainda Resolução CONAMA 303 de 20/03/2002).
No caso de Reserva Legal, seu percentual será de 20% nas propriedades rurais, conforme previsão tanto
do Código Florestal, quanto da Lei Estadual n. 14.309/02. Assim estabelece o Código Florestal a
definição:
“III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção de fauna e flora nativas.”
A Fazenda do Glória, até hoje, não tem sua APP demarcada, tampouco sua Reserva Legal averbada em
cartório, o que deve ocorrer tão logo possível para não estender a situação de irregularidade junto aos
órgãos ambientais.
Registre-se que, a partir deste estudo, a UFU já solicita ao Município de Uberlândia a transformação da
área do futuro câmpus em Zona de Urbanização Específica – ZUE, que delimita como zona urbana, uma
área fora do perímetro, com função específica, no caso do câmpus, uso educacional, conforme
orientação da própria Secretaria de Planejamento Urbano. Nesse sentido, a gleba não exigiria percentual
de reserva legal, contudo acreditamos que é fundamental a conservação integral da porção de interesse
ambiental, devendo ser gravada em registro imobiliário sua preservação e avaliada a possibilidade de sua
ampliação.
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O quadro abaixo, elaborado com os dados do Levantamento Planialtimétrico (2010), sintetiza as áreas
cobertas por vegetação e outras funções ambientais, referentes ao perímetro do câmpus:
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Tabela 4: Áreas cobertas por vegetação nativa
Tipo
Área Úmida (coberta ou não por vegetação)
Área de Mata nativa
Barragem e curso d’água
TOTAL

Áreas
341.320,625 m²
237.486,242 m²
22.588,641 m²
601.395,51 m²

FONTE: Levantamento Planimétrico, 2010.
Com base no levantamento foi possível estabelecer o quadro de áreas de proteção ambiental:
Tabela 5: Áreas de Proteção Ambiental
Tipo
Área Úmida, barragem e curso d’água
Área de Preservação Permanente (APP)
Reserva Legal
TOTAL

Áreas
363.909,27 m²
203.408,00 m²
167.294,05 m²
734.611,32 m²

% em relação à área total
12,4%
6,9%
5,7%
25,0%

FONTE: Levantamento Planimétrico, 2010.
Da análise do Mapa de Vegetação e do Quadro de Áreas, extraímos as seguintes conclusões:
• Praticamente toda a área de vegetação nativa encontra-se em Área Preservação Permanente do
córrego ou Reserva Legal da fazenda
• Há áreas de APP que necessitam de plantio de árvores nativas para sua recomposição
• A área de reserva legal da fazenda é inferior aos limites mínimos estabelecidos por lei, devendo
ser averbada área superior à existente, conforme estudos e laudo técnico
• Presença de fauna e flora que requer preservação e conservação
• Uso potencial da área ambiental para atividades acadêmicas e de visitação
• Presença de espécimes arbóreos de médio e grande porte em toda extensão da fazenda, com
função de conforto ambiental e abrigo de animais
• Carência de outras áreas verdes na fazenda
3.3. Usos, ocupações e predominâncias 9
O estudo dos atuais usos e da ocupação do solo de uma área é essencial para a definição posterior,
levando em consideração, outras características como a geomorfologia e a vegetação, das unidades
ambientais e do zoneamento da gleba.
Na década de 1960, a área do Glória, junto com o córrego Jataí, era utilizada como fonte de captação da
água que abastecia toda a cidade de Uberlândia. Daí a existência da represa que temos hoje e da
preservação das nascentes e do leito do córrego do Glória.
Após a desativação da captação de água no Glória, a área foi doada à universidade que tem utilizado-a
principalmente como fazenda experimental, servindo às atividades acadêmicas de cursos de graduação e
pós-graduação da UFU, principalmente Agronomia e Medicina Veterinária.
9

Ibidem, p. 176-193.
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Em relação às atividades existentes e à produtividade, a fazenda do Glória já foi melhor e mais
intensamente utilizada do que hoje. Em entrevista datada de 1988, o então coordenador de pesquisa da
Fazenda do Glória, Malaquias José de Souza, fez um relevante balanço da utilização da área:
O Glória é uma fazenda experimental. Nós temos muitas produções mas a
finalidade é o experimento. Temos como principal atividade uma pecuária de
leite. Tiramos uma faixa de mil litros por dia. O leite vai para a CALU, onde é
pasteurizado e depois parte dele vai para o Hospital e outra é vendida à
Cooperativa. Temos avicultura matriz e comercial. Os ovos da matriz
vendemos aos incubatórios e o ovo comercial abastece as cantinas da
Universidade e o excedente colocamos à venda através de concorrência
pública. Temos o setor de ranicultura cuja produção é destinada, na sua
maioria, ao fornecimento de matrizes para diversas regiões do Brasil,
Argentina, Uruguai e Bolívia. Apenas um pequeno número de rãs vai para
abate e comercialização. A carne de rã é muito saborosa e possui qualidades
terapêuticas. Temos também a piscicultura e uma hortaliça que se destina a
suprir as cantinas do Hospital e todo o campus. Temos também a área
agrícola que se destina a alimentar as aves e bovinos. Eles são alimentados
com rações fabricadas aqui mesmo no setor. Temos também um pomar com
produção de frutas que são destinadas ao Hospital (In CAETANO e DIB,
1988: 241-242).
Hoje, a situação é bem diversa, destacando-se negativamente o sucateamento do maquinário, a falta de
investimentos e a necessidade de arrendamento de áreas e equipamentos como principal fonte de
recursos.
Em reportagem de fevereiro de 2005, o jornal Correio denunciava, em alusão à insatisfação da própria
comunidade universitária, a falta de estrutura para produção da fazenda e o sucateamento de seu
maquinário atribuindo a situação à falta de recursos.
Nesse cenário, a fazenda do Glória acabou perdendo importância dentro da própria universidade. Na
obra “Fragmentos, Imagens, Memórias: 25 anos de federalização da Universidade Federal de
Uberlândia”, de 2003, por exemplo, a Fazenda do Glória não é citada uma única vez.
Deve-se reconhecer, de outro modo que nos últimos anos, a Fazenda do Glória tem ganhado uma
sobrevida com a manutenção de experimentos importantes, tanto da Agronomia, quanto da Medicina
Veterinária e com o fortalecimento da produção de gêneros alimentícios destinados para o comércio ou
para o abastecimento da própria universidade.
É possível identificar quatro tipos de usos e predominâncias na área do Glória:
a) Agricultura e criação;
b) Reserva ambiental;
c) Parque esportivo;
d) Área sem utilização.
a) Agricultura e criação
As atividades de agricultura e criação desenvolvidas na Fazenda do Glória podem ser divididas em
experimental e comercial: a) criação de gado de leite, com produção comercial; b) frutas de verduras, com
produção experimental e comercial, sendo que ambas abastecem o restaurante universitário do Câmpus
Santa Mônica e Hospital de Clínicas e c) silagem, para alimentação do gado. A fazenda conta,
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atualmente, com 33 funcionários, sendo 8 famílias residentes.
O setor de bovinocultura de leite da Fazenda do Glória serve tanto ao ensino e à pesquisa para os alunos
de graduação e pós-graduação, quanto para produção comercial. A Fazenda conta com uma ordenha,
com 4 (quatro) funcionários, que fazem a pasteurização do leite produzido na fazenda. Em dezembro de
2010, contavam-se 327 (trezentas e vinte e sete) cabeças de gado de leite, que produziam 20 mil litros de
leite pasteurizado por mês para a Italac e 10 mil litros de leite pasteurizado para o Hospital de Clínicas.
A horta da fazenda do Glória é uma das áreas que mais tem se desenvolvido ultimamente, graças à
implantação de um centro de manipulação de alimentos em 2004. Esse centro conta com 11 (onze)
funcionários, e processa cerca de 3.000 (três mil) kg de alimentos por dia, entre frutas e verduras que
abastecem os restaurantes universitários e o Hospital de Clínicas. A horta, que conta com 5 (cinco)
funcionários, produz alface, couve, chicória, berinjela, almeirão, mandioca, cebolinha, salsinha, cará,
entre outros.
Uma área cultivável da fazenda é utilizada para plantação e colheita de silagem que serve de alimento ao
gado de leite, ocupando uma área de 45 (quarenta e cinco) hectares. Contudo, a maior parte do terreno
do Glória tem sua utilização descrita como pastagem para o gado, sendo que algumas áreas estão
bastante degradadas e inutilizadas.
Para a consecução de todas essas atividades agrícolas e de criação, além da administração, a Fazenda
do Glória conta com uma boa infra-estrutura construída descrita no item 3.3.
b) Reserva ambiental
A área do Glória possui uma extensa e demarcada reserva de proteção, composta de Área de
Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal de vegetação nativa (RL), começando nas duas
nascentes do córrego do Glória e ao longo de suas margens até o deságüe no rio Uberabinha.
O Instituto de Biologia, por meio de projetos de estudantes de graduação do curso de Ciências
Biológicas, desenvolve alguns experimentos na reserva, desde a catalogação da fauna e da flora, até o
cultivo de mudas de espécies nativas na reserva.
Foram encontradas plantas de diversos tipos como buritis, samambaias, orquídeas, bromélias, peroba,
imbaúba, sangra-d’água, samambaiaçu, veludinho, pinha-do-brejo, pindaíba, pimenta-de-macaco,
copaíba, ingá, quaresmeira, pau-pombo, dentre outros. Dentre os animais foram vistos diversas espécies
insetos, pássaros, e répteis, inclusive cobras.
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Figura 2. Flora.
Fonte: Equipe, 2010.
A UFU, por meio de empresas juniores Terra e MinasBio, está realizando levantamento de fauna e flora
de toda a área, para compor o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) no Câmpus Glória.

Figura 3. Área de Preservação Permanente vista da represa.
Fonte: Equipe, 2010.
c) Parque Esportivo
O que classificamos como parque esportivo era, na verdade, o clube social e recreativo da Associação
dos Servidores da Universidade Federal de Uberlândia – ASUFUb, com aproximadamente 46 (quarenta e
seis) hectares.
A ASUFUb foi criada em 1979, como entidade representativa dos servidores da UFU, principalmente os
técnico-administrativos. Além das atribuições de representar a categoria, a ASUFUb optou por constituir
uma sede social para atividades esportivas, recreativas e de lazer. Por tratar-se de um clube, a primeira
providência foi definir a localização das suas instalações.
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Segundo o primeiro presidente da ASUFUb, José Eustáquio Dourado:
A primeira idéia nossa foi alugar uma área, um prédio no centro da cidade
para a Associação. Fui a Brasília e, na época, conversando com o Gérson F.
Costa, que era o coordenador de orçamento do MEC, com a Dona Odete
Carneiro Lapa, que hoje é secretária de orçamentos e finanças do Ministério
da Cultura, contei-lhes que tínhamos criado – são meus amigos de muitos
anos –, a Associação e que precisávamos de algum recurso para iniciá-la.
Então, na época, lembro-me bem, que ela nos arrumou com o coronel
Pamplona, que era Secretário Geral do MEC, um milhão e duzentos mil
cruzeiros. Chegamos em Uberlândia e fomos conversar com o reitor, o Dr.
Gladstone, para que nos ajudasse, nos orientasse na aplicação desses
recursos e ele então sugeriu que ao invés de gastar esse dinheiro em
aluguel, numa área que seria provisória, deveríamos tentar estabelecer uma
coisa mais permanente. E a Universidade tinha essa área na Fazenda do
Glória, que já havia sido uma doação da comunidade para a Universidade.
Ele nos sugeriu, então, que ocupássemos um pequeno pedaço e com esse
dinheiro fizéssemos a terraplanagem para adiantar a efetivação física da
ASUFUb. Ele deu um pedaço pequeno e nós avançamos num pedaço maior.
Mas tudo bem, porque o patrimônio da ASUFUb – isto consta no estatuto –
caso ela se extinga, e acredito que isso nunca vai acontecer, será revertido
para a Universidade Federal de Uberlândia. (In CAETANO e DIB, 1988:270271).
Em suma, além de ceder o terreno, que ainda permanece inscrito no patrimônio da UFU, a maior parte
das instalações foram construídas com recursos públicos, oriundos do Ministério da Educação e da
própria universidade.
Por isso, toda a área, bem como os equipamentos e as instalações sobre ela construídas, retornaram ao
patrimônio da Universidade Federal de Uberlândia, uma vez que a ASUFUb, em decorrência de graves
problemas financeiros, sobretudo de dívidas com pagamento de INSS e FGTS, e de administração,
encontra-se em processo judicial de extinção.
d) Áreas sem utilização
Uma grande parte do território do Glória encontra-se hoje sem qualquer uso ou ocupação. Podemos
agrupar nessa categoria as seguintes áreas:
•
•
•

a gleba conhecida como triângulo do Glória que fica do outro lado da BR-050, ao lado no bairro
São Jorge e dentro do perímetro urbano;
o terreno próximo ao viaduto de confluência das BR-050 e BR-365;
as pastagem degradadas que se encontram em várias partes da gleba do Glória e não são
utilizadas.

A gleba conhecida como triângulo do Glória tem aproximadamente 64 (sessenta e quatro) hectares e está
situada dentro do perímetro urbano, vizinha ao bairro São Jorge, que resulta de loteamentos
habitacionais destinados à população de baixa renda. Por ser uma área desocupada e ao lado de um
bairro residencial, os maiores problemas enfrentados são a ameaça de invasões por famílias sem-teto e a
degradação da área.
Outra área inutilizada é o terreno próximo ao cruzamento das rodovias BR-050 e BR-365, onde há baixa
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declividade e acentuada degradação do solo e da vegetação. O estudo formulado por Guerra e Damis
Vital (2005), apontava inclusive essa área como ideal para a ocupação inicial do Câmpus Glória,
propondo ainda a construção de um lago artificial como reservatório de contenção de águas pluviais.
Entre os anos de 2007 e 2008, essa área sofreu um grande movimento de terra para construção de aterro
do novo viaduto da BR-365, o que afetou negativamente o solo da área, hoje muito mais degradado pela
ausência de matéria orgânica e pelo desnível provocado.
As pastagens degradadas, apesar de contarem com vegetação que serve ao alimento bovino, não são
utilizadas em decorrência da abundância de pastagens em relação ao diminuto rebanho criado, mas
também porque porções demasiadamente degradadas necessitam de tratamento por máquinas para sua
utilização.
Na verdade, a principal preocupação com relação a essas áreas subutilizadas ou não utilizadas na
fazenda do Glória é o descumprimento, por um órgão público, da função social e ambiental da
propriedade, seja daquela já situada no perímetro urbano de Uberlândia, seja daquelas áreas rurais,
razão pela qual a ocupação da área como Câmpus universitário é uma medida extremamente positiva e
benéfica ao desenvolvimento urbano, social e ambiental daquele setor e da cidade de Uberlândia.
3.4. Acessos e sistema viário interno
Em relação aos acessos ao câmpus, há 3 acessos: um pela parte norte, pela rodovia BR-365
(Uberlândia-Patrocínio), com uma entrada ao câmpus através de uma alça na rodovia e o retorno
passando por baixo viaduto, ao lado da linha férrea, acessando novamente a rodovia.

Figura 4. Acesso pela BR-365, ao lado dos trilhos da linha férrea.
Fonte: Equipe, 2010.
As outras duas entradas são pela rodovia BR-050 (Uberlândia-Uberaba), a primeira dando acesso à
fazenda, e a segunda, dando acesso à ASUFUb. Ambas estão asfaltadas, e em bom estado de
conservação, conforme mostram as imagens a seguir.
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Figura 5. Acesso à fazenda.
Fonte: Equipe, 2010.

Figura 6. Acesso à ASUFUb.
Fonte: Equipe, 2010.
As estradas vicinais, encontram-se sem asfaltamento, sendo que em alguns pontos estão cascalhadas,
estando, no geral, em bom estado de conservação. Elas permitem o acesso aos principais pontos da
fazenda, inclusive à área da FAEPU. Destacam-se, entre elas, a estrada de acesso à sede da fazenda,
por ser bastante arborizada, bem como a estrada que contorna a Área de Preservação Permanente e a
represa, cortando parte da área de preservação. Há, ainda, uma outra estrada que corta a área de
preservação, que dá acesso da sede da fazenda à ASUFUb.
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Figura 7. Vista da estrada vicinal que acessa a fazenda.
Fonte: Equipe, 2010.

Figura 8. Vista da estrada vicinal que ladeia a represa.
Fonte: Equipe, 2010.
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Figura 9. Estrada vicinal que corta a APP e dá acesso à ASUFUb.
Fonte: Equipe, 2010.
3.5. Infraestrutura existente10
Quanto à energia elétrica, o fornecimento é feito pela CEMIG, através de eletrificação rural, atendendo a
todas as edificações existentes na fazenda.
Quanto ao sistema de abastecimento de água potável, não há rede de água tratada, sendo que o
abastecimento é feito por meio de bombeamento da água da represa existente na área. O abastecimento
das edificações, bebedouros e reservatórios é feito através de tubulação, sendo um total de 2 caixas
d’água e 1 reservatório. Há uma adutora do DMAE, que vem da Estação de Tratamento de Água
Sucupira, que corta a porção norte da área, entretanto não abastece a área.
Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, não há coleta e/ou tratamento do mesmo. Há 18 fossas
localizadas na fazenda, que são responsáveis pela coleta de dejetos, que são limpas frequentemente.
Não há rede de drenagem pluvial, bem como sistema de telefonia fixa ou de telecomunicações na área.
Quanto às edificações, na fazenda estão implantados 13 blocos, para atividades diversas, totalizando
2583,49 m² de área construída, conforme tabela a seguir.
Tabela 6: Blocos existentes na Fazenda do Glória

BLOCOS
1AFG
1BFG
1CFG
1DFG
1EFG
1FFG
1HFG
1IFG
1KFG
1PFG
1QFG
1RFG
1SFG
1TFG
1UFG

FAZENDA DO GLÓRIA
ITEM
Silos para Grãos (1000 toneladas)
Residência do Zelador - Sede da Fazenda
Conjunto de Silos Trincheira
Fábrica de Rações
Ordenha(Curral e Cochos)
Apoio Administrativo(Rádio e Oficina)
Residência do Zelador
Depósito e Classificação de Ovos
Residência do Zelador
Residência do Zelador(Viveiro de Mudas)
Depósito Viveiro de Mudas
Guarita
Centro de Treinamento para produção leite
Residência Vigia
Nova guarita
TOTAL

AREA
(m²)
524,00
77,00
664,00
339,00
177,00
77,00
180,00
75,00
41,00
10,14
398,4
20,95
2583,49

FONTE: Diagnóstico do Espaço Físico da UFU. DIROB/UFU, 2009.

10

O mapa de infraestrutura existente encontra-se anexo.
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Figura 10. Silo para grãos.
Fonte: Equipe, 2010.

Figura 11. Ordenha.
Fonte: Equipe, 2010.
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Figura 12. Curral.
Fonte: Equipe, 2010.
Há ainda, na área da ASUFUb, seis campos de futebol, quatro quadras poliesportivas, quadra de peteca,
salão de festas com lanchonete, área para churrasqueiras, vestiários e duas piscinas, com tobogã, além
de uma sauna inacabada. Entretanto, pelo fato da associação encontrar-se em processo de extinção
judicial, esses equipamentos estão sem qualquer utilização.

Figura 13. Vestiários.
Fonte: Equipe, 2010.
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Figura 14. Piscinas.
Fonte: Equipe, 2010.
4. CONDICIONANTES AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS
De acordo com a Lei Complementar nº. 245/2000, 30/11/2000, artigo 6º, parágrafo 2º, a aprovação de
desmembramentos, remanejamentos, ou implantação de empreendimentos em área não parcelada,
estão sujeitos à prévia elaboração de estudos técnicos pela Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano.
A referida secretaria emitiu um Estudo Técnico para a implantação do Câmpus do Glória em 22/04/2010,
com algumas diretrizes para o câmpus:
4.1. Uso e Ocupação do Solo
De acordo com a Lei Complementar nº. 245/2000 – Lei de Parcelamento e Zoneamento do Uso e
Ocupação do Solo:
•
•

•

•

O uso é classificado como Equipamento Social e Comunitário Especial - E3;
A área encontra-se na Zona de Serviços, sendo que os índices urbanísticos para a
referida área são:
 Taxa de ocupação = 70%;
 Coeficiente de aproveitamento = 1,4.
Considerando o artigo 24 da referida lei, a área não deverá doar o percentual de 17%
de áreas para uso público, entretanto, deverá reservar 10% (dez por cento) da área
total, excluídas as áreas de preservação permanente, para recreação e ajardinamento
de uso privado.
Deverá constar na matrícula e no projeto arquitetônico a expressão: “Esta gleba não
doou áreas de uso institucional e de recreação”.

4.2. Planejamento Viário
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De acordo com a Lei Complementar nº. 374/2004 – Sistema Viário da Cidade:
•
•
•
•

As rodovias BR-050 (Uberlândia-Uberaba) e BR-365 (Uberlândia-Patrocínio) possuem
faixa de domínio de 80,00 metros, sendo 40,00 metros para cada lado;
Externa a essa faixa, deve ser preservada uma área não edificante de 20,00 metros de
largura para implantação da via marginal;
Os acessos de entrada e saída devem ser aprovados pelo DNIT – Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transporte.
Deverão ser implantadas ciclovias ao longo das vias marginais.

“Art. 8º - Ao longo das rodovias, anel viário e ferrovias, externa à faixa de domínio das mesmas
deverá ser implantada vias marginais com 20,00 m (vinte metros) de largura, sendo: a) pista
simples para tráfego de veículos, com largura mínima de 13,00 m (treze metros); b) passeios
laterais com largura mínima de 3,00 m (três metros) para a rodovia e 4,00 m (quatro metros)
para o empreendimento.”
“(...) II - CICLOVIAS: é a via que se destina ao tráfego de bicicletas;
(...) VIII - Ciclovias: 3,00 m (três metros);
Art. 11 - O Órgão Municipal responsável pelo planejamento urbano desenvolverá projeto de rede
cicloviária na cidade, sendo obrigatória a implantação de ciclovias ao longo de todos os fundos
de vale, externa à área de preservação dos cursos d'água.”
4.3. Estacionamentos
De acordo com a Lei Complementar nº. 245/00:
•
Deverá ter 1 vaga para cada 50,00 m².
4.4. Meio Ambiente
•

•

Caso haja intervenção em Área de Preservação Permanente, do Córrego do Glória, a mesma
deverá ser deliberada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA,
sendo necessário apresentar medidas compensatórias, conforme Resolução CONAMA
369/2006;
O diagnóstico ambiental da área deverá contemplar a Resolução CODEMA 001/2005 Anexo I e
a Lei Complementar nº. 495/2009 Anexo I, devendo ser elaborado por profissionais habilitados.
“Art. 5o O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da
autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas
ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no § 4o , do art. 4o , da
Lei no 4.771, de 1965, que deverão ser adotadas pelo requerente.
§ 1o Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, as
medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas neste artigo,
serão deﬁnidas no âmbito do referido processo de licenciamento, sem prejuízo,
quando for o caso, do cumprimento das disposições do art. 36, da Lei no 9.985, de 18
de julho de 2000.
§ 2o As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem na
efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-bacia
hidrográﬁca, e prioritariamente:
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I - na área de inﬂuência do empreendimento, ou
II - nas cabeceiras dos rios.” (CONAMA 369/2006)
4.5. Energia Elétrica e Iluminação Pública

•

Antes da construção do empreendimento deverá solicitar à CEMIG análise da carga a ser ligada
e apresentação das condições técnicas e comerciais para adequação na rede de energia elétrica
que o atenderá.

4.6. Água Potável e Esgotamento Sanitário
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Água Potável
Os projetos deverão obedecer às normas do Decreto nº. 2260/1982, Código de Instalações
Hidráulicas do Município de Uberlândia, devendo ser encaminhados para aprovação do DMAE.
Existe uma adutora de 300 mm, que corta a área, com pressão em torno de 15 m.c.a, sendo
possível a interligação ao sistema público de abastecimento de água.
As redes internas deverão ser projetadas em tubo PVC-JE classe 15 (PBA), com diâmetro
mínimo de 50 mm (2”), sendo admitidas derivações domiciliares de até 10 mm.
A profundidade mínima para as redes é de: a) 60 cm para redes de 50 mm (2”), b) 70 cm para
redes de 75 mm (3”), c) 80 cm para redes de 100 mm (4”), d) 120 cm para redes de 150 mm (6”)
e e) 80 cm, para redes com diâmetro menor ou igual a 100 mm (4”), na travessia de ruas e/ou
avenidas.
Em relação ao uso de hidrantes deverá atende a instrução técnica nº 29, conforme orientações
do Corpo de Bombeiros.
Esgotamento Sanitário
Existe um interceptor de esgoto à margem da BR-365, o qual se encontra no limite de sua
capacidade. A interligação deverá ser feito no emissário existente de 600 mm na Rua Saldanha
Marinho, junto ao Camaru.
Caso não seja possível o esgotamento sanitário por queda natural, da área ou de algum setor da
área, que se encontre em cotas inferiores ao ponto de ligação (emissário público) deverá ser
prevista no projeto a construção de Estações Elevatórias de Esgoto.
As redes internas coletoras de esgoto deverão ser projetadas com diâmetro mínimo de 150 mm
(6”), localizadas no eixo central das vias.
As redes serão únicas para as vias com largura de até 20 m (vinte metros), para as vias com
largura superior, será necessária a implantação de redes duplas, uma em cada calçada.
No serviço de implantação das redes de esgoto, definida a localização dos acessos e/ou vias
públicas, as mesmas deverão ficar com o ponto de ligação em edificação/bloco, já preparado
para futura utilização, antes da pavimentação.
Drenagem Pluvial
O projeto de drenagem pluvial deverá contemplar toda a área da bacia hidrográfica contribuinte
da ÁREA, a ser definida quando da efetiva elaboração das diretrizes.
O empreendedor deverá apresentar todos os projetos de engenharia na Secretaria de Obras,
com todos os detalhamentos das obras internas e externas ao empreendimento.
O projeto de drenagem deverá contemplar toda a bacia hidrográfica contribuinte da área.
A drenagem pluvial deverá ser encaminhada para o corpo receptor do Córrego do Glória e o
lançamento se dará por meio de sistema de dissipação de energia.
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5. DIRETRIZES E PROPOSTAS
5.1. Meio Ambiente
Diretrizes:
• Valorização das áreas de interesse ambiental (Área de Preservação Permanente, córrego do
Glória e Reserva Legal);
• Preservação da biodiversidade da flora e fauna e dos recursos hídricos;
• Recomposição da vegetação e a recuperação das áreas degradadas pela retirada de cobertura
vegetal e ocupação prolongada com plantio e pastagens;
• Criação de um cinturão verde em volta de todo o câmpus, visando também minimizar os
impactos da poluição sonora produzida pelas rodovias;
• Estabelecimento de áreas livres e elementos paisagísticos para integração e convivência dos
usuários nos espaços internos do câmpus.
Propostas:
> NA ÁREA DO CÂMPUS:
Preservação das áreas úmidas contíguas aos cursos d'água do córrego do Glória e suas
respectivas Áreas de Preservação Permanente: compreendendo as áreas úmidas cobertas por
vegetação, a APP (faixa de 50m de largura no entorno das áreas úmidas), bem como a área de Reserva
Legal com vegetação nativa, que será mantida sem alteração (supressão ou ocupação), destinada à
preservação dos recursos naturais, em especial os leitos do córrego e as centenas de olhos d'água e sua
mata ciliar, a barragem e toda a fauna e flora nativa existente;
Criação de Área de Transição: compreendendo uma faixa de 50 metros de largura, contígua ao núcleo,
servindo como transição entre o núcleo e as outras faixas, com uso menos restrito, além de uma faixa em
volta do câmpus, com vegetação densa, formando um anel, que servirá como barreira acústica, conforto
térmico e estético;
Manutenção da vegetação existente: conservando a paisagem na porção central do câmpus no entorno
da sede da fazenda, devido à presença de árvores nativas, com valor paisagístico e ecológico,
objetivando a recuperação do solo do entorno e a preservação das espécies existentes e plantio de
espécies nativas, devendo-se traçar um raio de 10 metros em torno de cada espécime arbóreo,
protegendo-o e evitando a degradação e supressão dos mesmos;
Recuperação e reconstituição ambiental de áreas degradadas: englobando a região onde foi retirada
terra para construção do viaduto da rodovia BR-365 e as áreas ocupadas com pastagens, devendo ser
elaborados planos de manejo da área, haja visto que não existe possibilidade de recuperação rápida do
solo, devendo-se recuperar o solo e fazer o plantio de vegetação na área, conforme as diretrizes a serem
estabelecidas no projeto paisagístico;
Criação de áreas de lazer e recreação: faixas contíguas formando um anel de atividades de recreação
em torno do câmpus, ligando a área ao note à porção sul (área da ASUFUb), ligando os dois braços do
Córrego do Glória, com áreas verdes, visando criar um circuito com equipamentos de esporte, lazer e recreação, contando com ciclovias e pistas de caminhada;
Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental: para licenciamento ambiental, a UFU está elaborando
EIA/RIMA da primeira etapa de implantação por equipe técnica multidisciplinar, que compreenderá, além
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da descrição geral do empreendimento e das propostas de implantação, o diagnóstico ambiental da área
de influência e análise dos recursos ambientais, considerando os meio físico, biológico e os ecossistemas
naturais e o meio sócio-econômico, a identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais e de
vizinhança e a proposição de medidas mitigadoras dos impactos negativos e compensatórias e de
programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
Regularização ambiental da área: compreendendo a averbação de Reserva Legal junto aos órgãos
competentes, processo de cadastro e obtenção de outorga para captação de água na barragem e cursos
d’água e regularização das áreas de intervenção em APP, junto ao Conselho de Desenvolvimento
Ambiental de Uberlândia (Codema), propostas a partir do projeto urbanístico.
> NO ENTORNO:
Reserva de áreas e estabelecimento de diretrizes para criação futura de um corredor ecológico
ligando os córregos Lagoinha e Glória com o Rio Uberabinha: o Câmpus Glória, pela área total que
ocupa e pela importância ambiental (nascentes, córrego e vegetação nativa preservada) será uma grande
área verde para o município, incluindo não só a preservação do existente, mas a implantação de áreas de
lazer e recreação e de um cinturão verde no seu entorno.
Isso permitirá, no futuro, a interligação da Área de Preservação Permanente do Córrego Glória tanto com
a extensão do Parque Santa Luzia, quanto com o Parque Linear do Rio Uberabinha. Para isso, os novos
loteamentos a serem implantados no entorno deverão localizar suas áreas verdes próximas a essas
áreas, para permitir a formação de um corredor ecológico em toda a porção sul da cidade, conforme
imagem a seguir:
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5.2. Acessos e Mobilidade
Diretrizes:
• Integração entre o câmpus e a cidade;
• Urbanização dos trechos das rodovias BR-050 e BR-365;
• Integração dos acessos ao câmpus à malha urbana existente;
• Integração interna de forma sustentável e segura;
• Incentivo ao uso de transporte interno e não motorizado, como bicicletas;
• Controle do automóvel privado dentro da área do câmpus;
• Edifícios com acessibilidade por meio de rampas e elevadores;
• Vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais e idosos;
• Vias acessíveis com rampas de acesso;
• Transporte interno adaptado a pessoas com dificuldade de locomoção.
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Propostas de ACESSOS:
1) Viaduto sobre a BR-050: ao final do prolongamento das avenidas Seme Simão, Geraldo Abrão
e José Gonzaga Freitas, com execução de um viaduto de acesso ao câmpus, ao lado do Posto
Irajá, sobre a BR-050, composto por 4 pistas de rolagem (2 vias em cada sentido), uma rotatória
com 60 metros de diâmetro, com largura total de 28 metros, incluindo-se duas alças de acesso à
rodovia, por marginal. O viaduto tem, ainda, 2 pistas de ciclovia (uma em cada sentido) e 2
pistas para acesso para pedestres, com comprimento total de 228 metros de eixo a eixo das
rotatórias (sendo 133 metros da marginal da BR-050 até a pista desta rotatória urbana e 160
metros entre as entradas e saídas para marginal, dentro de área particular).

2) Passarela próxima à área da ASUFUb: previsão de acessos por passarela sobre a rodovia BR050, chegando à portaria da ASUFUb.

3) Manutenção do acesso à ASUFUb: prolongamento da Avenida do Tito até a rodovia BR-050.
4) Passarela no Setor Central do câmpus: previsão de acesso de pedestres entre a Área de
Preservação Permanente e o acesso principal, ligando a área da UFU, conhecida como
“Triângulo” ao câmpus, fortalecendo a integração câmpus-cidade.

5) Manutenção do acesso à fazenda: acesso, no mesmo nível, pela BR-050 apenas para veículos
no sentido Uberaba-Uberlândia ou Anel Viário-Uberlândia.

6) Manutenção do acesso sob viaduto da BR-365: acesso por via marginal (pista de acesso e
retorno) sob viaduto, na porção norte da fazenda, para veículos no sentido Av. João Naves de
Ávila - BR-365.

7) Implantação do acesso leste: acesso da gleba na porção leste, contígua à área do câmpus,
destinada em um primeiro momento, a veículos de maior porte – caminhões e ônibus – para
entrada e saída ao câmpus.
Propostas de Transporte Público:
8) Criação de linhas de ônibus: ligando o Terminal Santa Luzia (e Estação Novo Mundo quando
pronta) ao câmpus, seja por linhas exclusivas, ou pelo prolongamento do itinerário de linhas
existentes, para atender, numa primeira etapa, trabalhadores de empresas construtoras e
público universitário diverso.

9) Prolongamento do itinerário da linha de ônibus do bairro São Jorge: para atender ASUFUb,
chegando até próximo à passarela proposta.

10) Criação de ponto de parada: para o(s) ônibus do transporte público, acessar(em) o câmpus em
porção central, inicialmente utilizando o acesso da BR-365 e, em um segundo momento, o
viaduto proposto sob a BR-050.
Propostas para Acessibilidade e sistema interno
11) Desenho universal: adoção e inclusão nas normas construtivas da UFU, das diretrizes,
orientações e parâmetros preconizados pela ABNT e legislação federal, estadual e municipal
aplicável, para garantia de acessibilidade universal, especialmente no que se refere a acesso a
prédios, elevadores, rampas, corredores, travessias de vias, estacionamentos, calçadas, piso e
sinalização tátil.
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12) Deslocamentos Internos: incentivar o uso de bicicletas, com a criação de ciclovias interligadas
à rede cicloviária urbana, bicicletários, empréstimo de bicicletas. Previsão de circulação de
transporte coletivo interno pelo eixo central, com criação de pontos de uma linha interna de
transporte urbano, incentivando as pessoas deixarem seus veículos no estacionamento e
circular no câmpus com o transporte interno, assim reduzindo o nível de poluição do ar, poluição
sonora e conflito com o pedestre, com a utilização, a médio e longo prazo, de Veículo Leve
sobre Trilhos – VLT.
5.3. Infraestrutura
Diretrizes:
•
•
•

Integração da natureza no câmpus, por meio de redes multifuncionais de fragmentos permeáveis
e vegetados, preferencialmente arborizados (incluindo ruas e edifícios), interconectados, que
reestruturam o mosaico da paisagem de modo a que venha ser mais sustentável;
Criação de um sistema de infraestrutura ligado às áreas verdes, com funções ecológicas;
Uso de energias renováveis, ainda que em caráter experimental.

Propostas:

1) Água: a captação de água será feita pela adutora Sucupira do DMAE que passa pela área;
construção de uma caixa d’água na parte mais alta do câmpus abastecida pela adutora, além do
abastecimento indireto, através de reservatórios em cada edificação. No caso das caixas d’água
existentes, deverá ser analisada a sua capacidade de permanência no local.

2) Esgotamento Sanitário: implantação de um sistema próprio de tratamento de esgoto e
efluentes laboratoriais (ETE), sem interligação com a rede de esgotamento sanitário municipal,
com duas estações, com redes separadas. O lançamento do esgoto, somente após tratado e
descontaminado, será feito no córrego do Glória à jusante do câmpus.

3) Água Pluvial: implantação de sistema de drenagem de águas pluviais com redes próprias,
ecocalhas e lagoas de contenção para reutilização no paisagismo, na irrigação de jardins, na
limpeza de pisos e nos sanitários.

4) Resíduos Sólidos: implantação de uma central de resíduos para separação e armazenamento
de resíduos recicláveis (papel/papelão, vidro, metal e plástico) e compostagem dos resíduos
orgânicos (restos de comida e poda de jardim e árvores).

5) Energia: utilização, ainda que em caráter experimental, de energia solar (placas fotovoltaicas e
aquecedores de água) e energia eólica nos edifícios, com medidas de redução do consumo de
energia em locais de uso comum por meio da automação do sistema.

6) Comunicações: instalação de antenas e cabos de fibra ótica para transmissão de dados, e
comunicação intra-campus e extra-campus, funcionando como uma sede de transmissão dos
dados de todos os câmpus.

7) Pavimentação: utilização de pavimentação semi-permeável no sistema viário, passeios e
ciclovias, como forma de amenizar o impacto causado pelas águas pluviais com a
impermeabilização do solo.
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QUADRO-SÍNTESE DO MASTER PLAN
DEMANDAS DE PLANEJAMENTO À PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
Órgão responsável
Criação, por lei complementar específica, de Zona de
Secretaria de
Uso e Ocupação Urbanização Específica – ZUE para a área do Câmpus
Planejamento Urbano
do Solo
Glória, compreendendo 293 hectares aproximadamente,
conforme Mapa Acessos
Estabelecimento nas diretrizes urbanísticas de
Secretarias de
loteamentos próximos ao câmpus (nos bairros São Jorge Planejamento Urbano e
Meio Ambiente
e Granada) para reserva de áreas verdes de forma a
de Meio Ambiente
permitir a interligação de parques e APP's
Estabelecimento nas diretrizes urbanísticas de
Secretaria de
loteamentos próximos ao câmpus (nos bairros Granada
Planejamento Urbano
Planejamento e São Jorge) para reserva de área destinada à
Viário
implantação dos acessos ao câmpus: vias arteriais e
estruturais, rotatória e aterro para viaduto, conforme
proposta encaminhada
Estabelecimento nas diretrizes urbanísticas de
Secretaria de
loteamentos próximos ao câmpus (na porção entre o
Planejamento Urbano
Planejamento
Glória e a ferrovia) para reserva de área destinada à
Viário
implantação de acesso ao câmpus: via arterial ou
estrutural, conforme proposta encaminhada
Previsão no planejamento do sistema viário da região de
Secretaria de
Planejamento
via marginal para acesso e retorno à BR-050, na área já
Planejamento Urbano
Viário
urbana
Estabelecimento no planejamento do sistema viário, de
Secretaria de
Planejamento
extensão da rede cicloviária da avenida João Naves de
Planejamento Urbano
Viário
Ávila até o câmpus
Criação de linhas de ônibus, ligando terminais e
Secretaria de Trânsito e
Transporte
estações ao câmpus, seja por linhas exclusivas, ou pelo
Transporte
prolongamento do itinerário de linhas existentes
Prolongamento do itinerário da linha de ônibus do bairro
Secretaria de Trânsito e
Transporte
São Jorge para atender ASUFUb, chegando até próximo
Transporte
à passarela proposta
Criação de ponto de parada dentro do câmpus, após a
Secretaria de Trânsito e
Transporte
entrada pelo viaduto proposto
Transporte
Ligação da área do câmpus ao sistema urbano de
DMAE
Abastecimento
abastecimento de água, por meio da adutora Sucupira,
de Água
marcada no Mapa Infraestrutura
Expedição de diretrizes, se necessário, para implantação
DMAE
de sistema próprio de esgotamento sanitário (doméstico
Esgotamento
e efluentes laboratoriais), com previsão de reuso da
Sanitário
água e lançamento no córrego do Glória (afluente da
margem direita do rio Uberabinha)
Interrupção do lançamento de águas pluviais em APP do
Secretaria de Obras
Drenagem
córrego do Glória, por tubulação oriunda do bairro São
Pluvial
Jorge e que passa por baixo da BR-050, conforme Mapa
Infraestrutura
Tema
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