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TERMO DE REFERÊNCIA

TÍTULO: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL – EIA/RIMA DO CAMPUS GLÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA – UFU

PARTE I
DA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS GLÓRIA DA UFU

1.1. ESTRUTURA FÍSICA ATUAL

A Universidade Federal de Uberlândia é uma instituição de ensino superior público, criada em 1969 
(federalizada em 1978) com sede na cidade de Uberlândia/MG, e um câmpus avançado na cidade 
de Ituiutaba/MG.

Suas instalações encontram-se hoje estruturadas em 4 (quatro) câmpus: Santa Mônica, 
Umuarama, Educação Física e Pontal (Ituiutaba); e em 3 (três) fazendas experimentais: Fazenda 
do Capim Branco, Fazenda Água Limpa e a Fazenda do Gloria, além de uma reserva ecológica: 
Estação Ecológica do Panga.

Além disso, possui duas unidades administrativas: Engenheiro Diniz e Duque de Caxias, no qual 
funcionam algumas atividades relacionadas à gestão administrativa e financeira, mas que estão 
sendo progressivamente transferidas para os câmpus. 

A UFU ainda conta com 2 (duas) Unidades Especiais de Ensino: Escola de Educação Básica – 
ESEBA e Escola Técnica de Saúde – ESTES, que oferecem educação infantil, ensino fundamental, 
educação para jovens e adultos na modalidade de supletivo para o ensino fundamental e medeio, 
e educação profissional de nível médio, com formação inicial e continuada de trabalhadores da 
área de saúde.

No campus Santa Mônica concentram-se os cursos relacionados com as áreas de Engenharias, 
Ciências Exatas e da Terra e Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguísticas, Letras e Artes.

No campus Umuarama, os cursos ligados a área de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde e a 
ESTES, além do Hospital de Clínicas (de Alta Complexidade), Hospital do Câncer, Hemocentro, 
Hospital Odontológico, Hospital Veterinário e Clinica Psicológica.

No campus Educação Física, os cursos de Educação Física e Fisioterapia, assim como a ESEBA e o 
Centro Nacional de Excelência Esportiva que desenvolve projetos para o esporte olímpico e para-
olímpico.

No campus avançado do Pontal, situado na cidade de Ituiutaba-MG, concentram cursos com 
formação na área de Educação Básica e de pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento. 
Como nossas extensões, a UFU aprovou a criação e já iniciará atividades (em instalações 
temporárias) nos campi de Monte Carmelo e de Patos de Minas
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As fazendas experimentais são utilizadas para o desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa, 
monografias e trabalhos de mestrado/ doutorado e ainda é utilizada para aulas praticas para 
alunos dos cursos de graduação em Ciências Biológicas, Geografia, Medicina Veterinária e 
Agronomia, além de diversas atividades como plantio experimental de culturas, bovinocultura de 
leite, piscicultura, entre outros.

A Moradia Estudantil encontra-se em construção no bairro Tibery em terrenos de propriedade da 
universidade. A UFU ainda possui a propriedade de outros terrenos em diversos bairros como 
reservas para futuras ampliações.

Mapa de Localização dos câmpus e fazendas experimentais da UFU na cidade de Uberlândia/MG. Fonte: 
Arquivos DIROB (Diretoria de obras) – Organizado: Arq. Urb. Elaine Saraiva Calderari, 2009.

1.2. CONTEXTO DA PROPOSTA

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) implantará nos próximos anos um novo câmpus 
universitário, localizado na atual fazenda experimental do Glória. Quando implantado o Campus 
Glória, todo o setor Sul da cidade de Uberlândia terá consolidada sua vocação para abrigar 
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equipamentos e atividades de grande porte, especialmente educacionais.

A proposta de implantação de um câmpus universitário na área do Glória não é recente, tampouco 
inovadora. Na década de 1970, a Prefeitura de Uberlândia doou a fazenda do Glória, justamente 
para que a então UnU (Universidade de Uberlândia) pudesse implantar um câmpus único, tendo 
sido objeto inclusive de aprovação do Conselho Universitário e de pedido junto ao MEC.

Contudo, a falta de recursos financeiros impediu a implantação de um câmpus universitário, mas 
permitiu a utilização da área como uma fazenda experimental e uma reserva ambiental, onde tem 
sido realizadas importantes práticas de ensino, pesquisa e extensão.

A discussão sobre implantação de um câmpus no Glória só foi retomada em 2000 e 2001, com a 
elaboração de um documento sobre o planejamento futuro e a ocupação do espaço físico da UFU, 
com debate sobre propostas, inclusive de transferência de todas as atividades.

Em 2005, através da Resolução 07/2005 do Conselho Universitário que dispôs sobre o Plano de 
Gestão 2004-2008, a administração superior incluiu como meta, a elaboração de um plano de 
expansão física da UFU, incluindo a criação do Campus Glória.

Também em 2005, trabalhos técnicos-acadêmicos discutiram a proposta de implantação do 
Campus Glória, como o “Estudo de viabilidade urbanística da implantação do Campus Glória” das 
professoras da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFU, Maria Eliza Guerra e Giovanna 
Damis Vital e a dissertação “Desafios institucionais e municipais para implantação de uma cidade 
universitária: a Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia”, do professor Élisson Prieto, 
então mestrando do curso de Geografia.

Após todas essas discussões, mas sem os recursos empregados e um projeto institucional definido 
para implantação de um câmpus na área do Glória, a situação permaneceu até a elaboração da 
proposta UFU de adesão ao REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Públicas), em 2007.

Diante da carência de espaço físico da UFU para a expansão de cursos e infraestrutura de 
pesquisa, o Conselho Universitário, por meio da Resolução n.º 18/2008, aprovou a criação do 
Campus Glória, em parte da área da fazenda. A Prefeitura Universitária foi delegada para 
promover a regularização ambiental e urbanística, bem como iniciar a elaboração dos estudos e 
projetos para o novo câmpus.

Com a constituição, em 2009, de comissão responsável pela elaboração de proposta de 
desenvolvimento físico-ambiental para a UFU, foram discutidas a transferências de unidades 
acadêmicas dos demais câmpus para o Glória e propostas de ocupação do Campus Glória, a serem 
orientadas por um Plano Diretor.

Importante destacar as Unidades Acadêmicas que aprovaram a transferência, total ou parcial, de 
suas atividades, a saber: Faculdade de Medicina Veterinária (FAMEV), Instituto de Ciências 
Agrárias (ICIAG), Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FAEFI), Faculdade de Engenharia 
Mecânica (FEMEC), Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design (FAUeD) e, posteriormente, 
Faculdade de Computação (FACOM).
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Ressalte-se também que a comissão recebeu propostas de implantação de edificações da FAMEV e 
do ICIAG, além de proposta de estudo preliminar de ocupação e viabilidade urbanística, formulado 
pelas Profs. Maria Eliza Alves Guerra e Giovanna Damis Vital, da FAUeD.

3. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA

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.

De acordo com o zoneamento urbano de Uberlândia, a área do Glória fica entre os setores Sul e 
Leste de Uberlândia, abrangendo uma porção de 64ha inserida o perímetro urbano no Setor Sul, 
contígua ao bairro São Jorge, e a maior parte em área rural somando aproximadamente 291ha, no 
entrocamento das BR's 050 e 365.

A área escolhida para implantação do câmpus é pertencente à Universidade Federal de Uberlândia, 
apesar de reunir diversas matrículas diferentes. 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).
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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.

Tabela de distâncias de pontos da cidade em relação à Fazenda do Glória
Ponto Distância Tempo*

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

A área para a qual está prevista a criação do câmpus abriga hoje diversas atividades:

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.

Nas áreas hoje destinadas à agricultura e criação e no parque esportivo, há alguns exemplares de 
árvores de grande porte (que estão sendo mapeadas), cuja manutenção é desejável.

Os ventos predominantes na região são Nordeste, durante quase todo o ano e Sudoeste em 
períodos de inverno. A altitude na área varia entre 860 metros (na parte baixa, próxima ao parque 
esportivo da ASUFUb) a 936 metros (no plano próximo à BR-365), segundo a Carta Cachoeira do 
Sucupira de 1984 do IBGE.

4. PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO CÂMPUS

A Universidade Federal de Uberlândia constituiu equipe própria para elaboração dos projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagístico, assim como o desenvolvimento do Plano Diretor Físico- 
territorial para a implantação do Campus Glória, formada por técnicos-administrativos da própria 
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universidade, com apoio de professores, estagiários e técnicos contratados ad hoc, além de 
possíveis colaboradores externos convidados.

A opção por designar equipe própria da UFU para elaboração dos referidos projeto e plano, 
justifica-se pela orientação de especialistas e do próprio Ministério da Educação para dotar as 
universidades de corpo técnico preparado para planejar e gerir os espaços universitários1. Dessa 
forma, os recursos da universidade serão investidos na capacitação de servidores do quadro que, 
posteriormente, serão os responsáveis pela implantação do câmpus.

Para capacitação dos integrantes da equipe estão sendo realizadas visitas técnicas a outras 
universidades e custeados cursos de capacitação em Planejamento e Arquitetura Sustentável.

No desenvolvimento do Plano Diretor Físico-Territorial com a comunidade universitária e externa, 
serão realizados dois workshops, mesas redondas, oficinas e um seminário final, para 
levantamento de dados e discussão de ideias para o câmpus. Nestas oportunidades, contaremos 
também com a participação de professores e técnicos com experiências de outras universidades.

4.1. Projeto urbanístico
O projeto urbanístico da primeira etapa de implantação do Campus Glória é o documento básico 
para licenciamento urbanístico do câmpus junto à Prefeitura Municipal de Uberlândia e 
compreenderá a discussão sobre o zoneamento urbanístico, a concepção básica e os projetos 
arquitetônicos e complementares dos prédios que serão construídos em 2011:

1. Laboratórios do curso de Eng. Aeronáutica
2. Bloco Multiuso Veterinária e Agronomia (salas de aula e administração)
3. Bloco de pesquisa CT-Infra Imagens
4. Bloco Multiuso Educação Física e Fisioterapia (na área do parque esportivo ASUFUb)

Os projetos complementares abrangerão a infraestrutura inicial necessária para implantação do 
câmpus, incluindo:

1. traçado viário interno
2. sistema e redes de abastecimento de água potável
3. sistema de drenagem pluvial
4. sistema e redes de esgotamento sanitário e resíduos líquidos
5. gestão integrada de resíduos sólidos
6. rede de energia elétrica e iluminação pública;
7. rede de telecomunicações.

A principal diretriz orientadora do projeto urbanístico do Campus Glória deverá ser a 

1 Edgar A. Graeff (Anotações sobre Espaço-Tempo na Universidade Brasileira. In MEC. Campus Universitário – 
Textos. Brasília: CEDATE, 1984, pág. 81) afirma que “a construção do Campus deveria ser encarada como 
canteiro-laboratório, para reciclagem prática dos docentes, e estágios de treinamento em serviço dos alunos de 
Arquitetura e Engenharia e de outras áreas de conhecimento”. Na mesma obra Adílson C. Macedo (O Meio 
Ambiente Edificado e o Uso dos Espaços do “Campus”, 1984, pág. 66) destaca a necessidade de existir dentro da 
universidade um grupo de profissionais envolvido, não só com o projeto inicial do câmpus, mas que também 
acompanhem o dia-a-dia, vivam e convivam naquele espaço, com o intuito de propor soluções, adequações ou 
alterações que se façam necessárias.
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Sustentabilidade Ambiental das Construções e da Infraestrutura. Partindo da premissa de que a 
universidade deve ser um exemplo de desenvolvimento sustentável, é fundamental o equilíbrio 
entre o ambiente natural e construído do câmpus, com a conservação dos recursos naturais e do 
patrimônio, a garantia de conforto ambiental, eficiência energética e convívio social

4.2. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA
O EIA/RIMA da primeira etapa de implantação do Campus Glória será elaborado por uma equipe 
técnica da própria universidade, multidisciplinar, composta por professores, estudantes e 
colaboradores, sob coordenação de empresas juniores da UFU.

O EIA deverá compreender:
- a descrição da propostas de implantação do câmpus (localização, vias de acesso, descrição geral 
das instalações, uso de recursos naturais, utilização do patrimônio existente, geração de resíduos e 
efluente, além da delimitação e caracterização da área diretamente afetada (ADA) e da área 
indiretamente afetada (AIA);
- o diagnóstico ambiental da área de influência e análise dos recursos ambientais, considerando os 
meio físico, o meio biológico e os ecossistemas naturais e o meio sócio-econômico;
- identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais (identificação, valoração e 
alternativas);
- identificação, análise e avaliação específica dos impactos de vizinhança no entorno do câmpus 
(adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, 
valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e 
iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural);
- proposição de medidas mitigadoras dos impactos negativos, de forma a minimizá-los ou eliminá-
los e de medidas potencializadoras dos impactos positivos;
- programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

4.3. Plano Diretor Físico-Territorial
O Plano Diretor Físico-Territorial do Campus Glória será o documento que vai orientar todas as 
ações da universidade com relação à ocupação de espaços físicos da área, devendo conter um 
detalhamento das sucessivas etapas de implantação até a futura consolidação como o câmpus 
que, a longo prazo, abrigará a maior parte das atividades da UFU.

Além de incorporar o projeto urbanístico das edificações que serão construídas em 2011, já citadas 
no item anterior, o Plano Diretor Físico-Territorial do Campus Glória:

a) detalhará o zoneamento ambiental e urbanístico do câmpus, com a definição das áreas a serem 
edificadas e adensadas, áreas impróprias a ocupação, áreas livres para futuras expansões, áreas 
de lazer e recreação, áreas verdes (paisagísticos, revitalização e/ou preservação ambiental), áreas 
destinadas a atividades agrícola, pecuária e experimentos, entre outros;

b) definirá a localização da construção dos seguintes equipamentos:
1. Prédio administrativo
2. Restaurante Universitário
3. Biblioteca
4. Blocos de salas de aula
5. Prédios administrativos e de salas de professores
6. Centro de Convenções
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7. Hotel
8. Centro esportivo
9. Centro de Educação Ambiental
10. Garagem
11. Almoxarifado
12. Prédios para CT-Infra (laboratórios de pesquisa)
13. Portarias de acesso

c) definirá as diretrizes para a elaboração dos projetos arquitetônicos, nos quais visam à 
concepção de um modelo a ser utilizado nas futuras edificações, como tipologias, materiais, 
gabaritos e modulação;

d) definirá a concepção da infraestrutura verde, atendendo às demandas atuais e futuras 
(abastecimento de água, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, destinação de resíduos sólidos, 
distribuição de energia elétrica, iluminação pública, tráfego de voz/dados/imagem, proteção e 
combate à incêndio e instalações mecânicas);

e) definirá o sistema viário interno, o tipo de pavimentação, o sistema de transporte interno e as 
formas de acessibilidade a portadores de deficiência de locomoção, dentre outros;

f) definirá os princípios para a implantação dos mobiliários urbanos, engenhos de publicidade e 
comunicação visual;

g) apresentará o cronograma físico-financeiro das obras previstas.

O Plano Diretor Físico-Territorial deverá ser resultado das discussões e debates públicos realizados 
e da síntese dos trabalhos técnicos desenvolvimento, em especial, do projeto urbanístico e das 
proposições constantes do EIA/RIMA, devendo ser concluído até março de 2011.
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PARTE II
DO EIA/RIMA

2.1. 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.

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 câmpus 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.

2.2. COMPETÊNCIA

Segundo a Resolução do CONAMA nº 001/1986, inciso XV, os projetos urbanísticos, acima de 100 
hectares (ou 1 milhão de metros quadrados), ou em áreas consideradas de relevante interesse 
ambiental a critério da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAD) e dos órgãos municipais e 
estaduais competentes, devem apresentar o EIA e respectivo RIMA.

O projeto de implantação do Campus Glória, apesar de ser realizado em etapas, prevê a utilização 
como campus universitário de área de aproximadamente 291 hectares, portanto, sujeito à 
elaboração de EIA/RIMA a ser submetido aos órgãos ambientais.
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Com relação à competência para o licenciamento, de acordo com a Deliberação Normativa n. 74, 
do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais (Copam) os empreendimentos urbanísticos 
sujeitos ao licenciamento ambiental estadual são aqueles referentes a projetos de parcelamento 
do solo com fins industriais ou exclusiva ou predominantemente residenciais.

No caso, do Campus do Glória, o empreendimento tanto não tem finalidade industrial ou 
residencial, quanto não prevê parcelamento do solo (divisão da gleba em lotes com matrículas e 
acessos distintos), razão pela qual, o próprio órgão ambiental mineiro – a Superintendência de 
Meio Ambiente da regional Triângulo, Supram-MG – firmou entendimento que não cabe 
licenciamento do campus junto ao Copam.

Em Uberlândia, a Lei Complementar n.º 325 de 22 de agosto de 2003, que institui a licença 
ambiental municipal, dispõe que os empreendimentos públicos ou privados considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores ou que causem degradação ambiental ou sobrecarreguem a infra-
estrutura urbana são passíveis de licenciamento ambiental pelo município.

A Prefeitura, em reunião com a equipe de Licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente, 
asseverou então a necessidade de submeter o processo de avaliação ambiental perante o 
Município, no mesmo procedimento de licenciamento urbanístico, condicionado à apresentação do 
projeto urbanístico do campus e do Estudo de Impacto Ambiental.

Como referência para elaboração do EIA/RIMA, a Secretaria de Meio Ambiente, afirmou instruir os 
empreendedores a utilizar o termo de referência do licenciamento estadual, disponível em:
http://www.feam.br/images/stories/arquivos/tr/eia_rima_geral001.pdf

O referido termo encontra-se abaixo descrito, com os acréscimos que se fizeram necessários.

2.3. CONTEÚDO DO EIA

2.3.1. INFORMAÇÕES GERAIS
- Nome do empreendimento.
- Identificação do empreendedor responsável: Nome e Razão Social; Endereço para 
correspondência; Inscrição Estadual e CNPJ; Nome do responsável pelo empreendimento.
- Histórico do empreendimento.
- Nacionalidade de origem das tecnologias a serem empregadas.
- Tipo de atividade e o porte do empreendimento.
- Síntese dos objetivos do empreendimento, sua justificativa e a análise de custo-benefício.
- Contabilidade do projeto com os planos e programas de ação federal, estadual e municipal, 
propostos ou em implantação na área de influência do empreendimento.
- Levantamento da legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o empreendimento em 
qualquer das suas fases, com indicação das limitações administrativas impostas pelo Poder Público.
- Indicação, em mapas, de Unidades de Conservação e Preservação Ecológica, existentes na área 
de influência do empreendimento.
- Empreendimento(s) associado(s) e decorrente(s).
- Empreendimento(s) similar(es) em outra(s) localidade(s).
- Declaração da utilidade pública ou de interesse social da atividade do empreendimento, quando 
existente.
- Nome e endereço para contatos relativos ao EIA/RIMA.

http://www.campusgloria.ufu.br/
http://www.feam.br/images/stories/arquivos/tr/eia_rima_geral001.pdf


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Projeto Campus Glória

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco F, sala 258  – Campus Santa Mônica
Site: www.campusgloria.ufu.br

2.3.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
• Apresentar a descrição do empreendimento nas fases de planejamento, de implantação, de 
operação e, se for o caso, de desativação.
• Quando a implantação for em etapas, ou quando forem previstas expansões, as informações 
deverão ser detalhadas para cada uma delas.
• Apresentar a previsão das etapas em cronogramas detalhados da implantação do 
empreendimento.
• Apresentar a localização geográfica proposta para o empreendimento, demonstrada em mapa ou 
croquis, incluindo as vias de acesso, existentes e projetadas, e a bacia hidrográfica, seu 
posicionamento frente à divisão política-administrativa a marcos geográficos e a outros pontos de 
referência relevantes.
• Apresentar também esclarecimentos sobre as possíveis alternativas tecnológicas e/ou 
locacionais, inclusive aquelas de não se proceder à sua implantação.

2.3.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA
Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto. A área de influência deverá conter as áreas de 
incidência dos impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas.
É necessário apresentar igualmente a justificativa da definição das áreas de influência e incidência 
dos impactos, acompanhada de mapeamento, em escala adequada.

2.3.4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
Deverão ser apresentadas descrições e análises dos fatores ambientais e suas interações, 
caracterizando a situação ambiental da área de influência, antes da implantação do 
empreendimento.
Esses fatores englobam:
• as variáveis suscetíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das ações nas 
fases de planejamento, de implantação, de operação e, quando for o caso, de desativação do 
empreendimento.
• as informações cartográficas atualizadas, com a área de influência, devidamente caracterizada, 
em escalas compatíveis com o nível de detalhamento dos fatores ambientais estudados.

2.3.5. FATORES AMBIENTAIS
MEIO FÍSICO
Os itens a serem abordados serão aqueles necessários para a caracterização do meio físico, de 
acordo com o tipo e o porte do empreendimento e segundo as características da região.

Entre os aspectos cuja consideração ou detalhamento podem ser necessários, incluem-se:
• caracterização do clima e condições meteorológicas da área potencialmente atingida pelo 
empreendimento;
• caracterização da qualidade do ar na região;
• caracterização dos níveis de ruído na região;
• caracterização geológica da área potencialmente atingida pelo empreendimento;
• caracterização geomorfológica da área potencialmente atingida pelo empreendimento;
• caracterização dos solos da região na área em que os mesmos serão potencialmente atingidos 
pelo empreendimento;
• caracterização dos recursos hídricos, podendo-se abordar:
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• hidrologia superficial
• hidrogeologia
• qualidade da águas

MEIO BIÓTICO
Os itens a serem abordados serão aqueles que caracterizam o meio biótico, de acordo com o tipo 
e o porte do empreendimento e segundo as características da região.

Deverá ser apresentada a caracterização dos ecossistemas da área que pode ser atingida, direta 
ou indiretamente, pelo empreendimento. Entre os aspectos cuja consideração ou detalhamento 
podem ser necessários, incluem-se:
• caracterização e análise dos ecossistemas terrestres na área de influência do empreendimento;
• caracterização e análise dos ecossistemas aquáticos na área de influência do empreendimento.

MEIO SÓCIO-ECONÔMICO
Serão abordados aqueles ítens necessários para caracterizar o meio sócio-econômico, de acordo 
com o tipo e o porte do empreendimento e segundo as características da região.

Deverá ser apresentada a caracterização do meio sócio-econômico a ser potencialmente atingido 
pelo empreendimento, através das informações listadas a seguir, e considerando-se basicamente 
duas linhas de abordagem descritiva, referente à área de influência.

Uma, que considera aquelas populações existentes na área atingida diretamente pelo 
empreendimento, outra que apresenta as interrelações próprias do meio sócio-econômico regional 
e passíveis de alterações significativas por efeitos indiretos do empreendimento.

Quando procedentes, as variáveis enfocadas no meio sócio-econômico deverão ser apresentadas 
em séries históricas, significativas e representativas, visando a avaliação de sua evolução temporal.

Entre os aspectos, cuja consideração e detalhamento podem ser necessários, incluem-se:
• caracterização da dinâmica populacional na área de influência do empreendimento;
• caracterização do uso e ocupação do solo, com informações, em mapa, na área de influência do 
empreendimento;
• quadro referencial do nível de vida na área de influência do empreendimento;
• dados sobre a estrutura produtiva e de serviços;
caracterização da organização social na área de influência.

2.3.6. IMPACTO DE VIZINHANÇA
Os itens a serem abordados serão aqueles arrolados pelo artigo 37 do Estauto da Cidade (Lei 
Federal n.º 10.257, de 2001), quais sejam: adensamento populacional, equipamentos urbanos e 
comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por 
transporte público, ventilação e iluminação e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Deverá ser apresentada a caracterização da área de entorno da área que pode ser atingida, direta 
ou indiretamente, pelo empreendimento, bem como a análise dos seguintes aspectos com relação 
à situação existente e/ou demanda gerada pelo empreendimento:
• Demografia: Densidade demográfica, Densidade bruta e Estrutura por faixas etárias;
• Equipamentos e serviços urbanos: Água potável, Esgoto sanitário, Resíduos sólidos, Drenagem 
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superficial, Energia elétrica, Gás, Sistema viário, Estacionamento/ carga e descarga/ embarque e 
desembarque, Transporte urbano, Iluminação pública, Telefonia/comunicações;
• Equipamentos comunitários: Saúde, Educação, Segurança, Ação social;
• Ambiente urbano: Uso e ocupação do solo, Poluição, Ventilação/insolação, em relação aos 
lindeiros, Paisagem urbana e intervenção no patrimônio natural, cultural e histórico
• Habitação
• Valorização imobiliária
• Alterações na distribuição do trabalho e da renda
• Risco à saúde e à vida

2.3.7. QUALIDADE AMBIENTAL
Em um quadro sintético, expor as interações dos fatores ambientais físicos, biológicos e sócio-
econômicos, indicando os métodos adotados para análise dessas interações, com o objetivo de 
descrever as inter-relações entre os componentes bióticos, abióticos e antrópicos do sistema a ser 
afetado pelo empreendimento.

Além do quadro citado, deverão ser identificadas as tendências evolutivas daqueles fatores que 
forem importantes para caracterizar a interferência do empreendimento.

2.3.8. IMPACTOS AMBIENTAIS E DE VIZINHANÇA
Este item destina-se à apresentação da análise(identificação, valoração e interpretação) dos 
prováveis impactos ambientais e de vizinhança nas fases de planejamento, de implantação, de 
operação e, se for o caso, de desativação do empreendimento, devendo ser determinados e 
justificados os horizontes de tempo considerados.

Os impactos serão avaliados nas áreas de estudo definidas para cada um dos fatores estudados, 
caracterizados no item “Diagnóstico ambiental da área de influência”, podendo, para efeito de 
análise, ser considerados como:
• impactos diretos e indiretos
• impactos benéficos e adversos
• impactos temporários, permanentes e cíclicos
• impactos imediatos, a médio e longo prazos
• impactos reversíveis e irreversíveis
• impactos locais e regionais.

Análise dos impactos ambientais inclui, necessariamente, identificação, previsão de magnitude e 
interpretação da importância de cada um deles, permitindo uma apreciação abrangente das 
repercussões do empreendimento sobre o meio ambiente, entendido na sua forma mais ampla.

Análise dos impactos de vizinhança inclui necessariamente, os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, incluindo a análise dos aspectos mencionados anteriormente.

O resultado dessa análise constituirá um prognóstico da qualidade ambiental da área de influência 
do empreendimento, nos casos de adoção do projeto e suas alternativas, mesmo na hipótese de 
sua não implementação.

Este item deverá ser apresentado em duas formas:
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• uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado no 
diagnóstico ambiental a saber:
• impacto sobre o meio físico;
• impacto sobre o meio biótico;
• impacto sobre o meio sócio-econômico;
• impacto sobre a vizinhança;
• uma síntese conclusiva dos impactos relevantes de cada fase prevista para o empreendimento 
(planejamento, implantação, operação e desativação) e, para o caso de acidentes, acompanhada 
da análise (identificação, previsão da magnitude e interpretação) de suas interações.

É preciso mencionar os métodos de identificação dos impactos, as técnicas de previsão da 
magnitude e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas interações.

2.3.9. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS
Neste item, deverão ser explicitadas as medidas que visam minimizar os impactos adversos, 
identificados e quantificados no item anterior. Essas medidas deverão ser apresentadas e 
classificadas quanto:
• à sua natureza: preventiva ou corretiva(inclusive os equipamentos de controle de poluição, 
avaliando sua eficiência em relação aos critérios de qualidade ambiental e aos padrões de 
disposição de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos);
• à fase do empreendimento em que deverão ser adotados: planejamento, implantação, operação 
e desativação, e para o caso de acidentes;
• ao fator ambiental a que se destina: físico, biótipo ou sócio-econômico;
• ao prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo;
• à responsabilidade por sua implementação: empreendedor, poder público ou outros;
• à avaliação de custos das medidas mitigadoras.

Deverão ser mencionados os impactos adversos que não possam ser evitados ou mitigados.

Nos casos de empreendimentos que exijam reabilitação da áreas degradadas, deverão ser 
considerados os seguintes aspectos:
• identificação e mapeamento das diferentes áreas a serem reabilitadas;
• definição no uso da área, justificando a escolha(reabilitação social) da área;
• definição das etapas e métodos da reabilitação, levando em consideração o uso da área e os 
seguintes ítens:
• estabilidade de aterros e escavações;
• solo;
• hidrologia;
• recomposição topográfica e paisagística;
• revegetação;
• definição do cronograma.

2.3.10. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E DE VIZINHANÇA
Neste item, deverão ser apresentados os programas de acompanhamento da evolução dos 
impactos ambientais positivos e negativos, causados pelo empreendimento, considerando-se as 
fases de planejamento, de implantação, de operação e de desativação, quando for o caso, e de 
acidentes. Conforme o caso, poderão ser incluídas:
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• indicação e justificativa dos parâmetros selecionados para a avaliação dos impactos sobre cada 
um dos fatores ambientais considerados;
• indicação e justificativa da rede de amostragem, incluindo seu dimensionamento e distribuição 
espacial;
• indicação e justificativa dos métodos de coleta e análise de amostras;
• indicação e justificativa da periodicidade de amostragem para cada parâmetro, segundo os 
diversos fatores ambientais;
• indicação e justificativa dos métodos a serem empregados no processamento das informações 
levantadas, visando retratar o quadro da evolução dos impactos ambientais causados pelo 
empreendimento.

2.4. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental 
– EIA.

As informações técnicas devem ser nele expressas em linguagem acessível ao público geral, 
ilustradas por mapas em escalas adequadas, quadros, gráficos ou outras técnicas de comunicação 
visual, de modo que se possam entender claramente as possíveis consequências ambientais do 
projeto e de suas alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deverá conter, basicamente:
• os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, 
planos e programas governamentais, em desenvolvimento e/ou implementação;
a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando , para cada 
uma delas, na fase de construção e operação a área de influência, as matérias-primas e mão-de-
obra, as fontes de energia, as emissões e resíduos, as perdas de energia, os empregos diretos e 
indiretos a serem gerados, a relação custo-benefício do ônus e benefícios sociais/ambientais do 
projeto e da área de influência;
• a síntese dos resultados dos estudos sobre o diagnóstico ambiental da área de influência do 
projeto;
• a descrição dos impactos ambientais analisados, considerando o projeto, as suas alternativas, os 
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios 
adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
• a descrição dos impactos de vizinhança analisados, considerando o projeto, as suas alternativas, 
os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios 
adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
• a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes 
situações de adoção do projeto e de suas alternativas, bem como a hipótese de sua não 
realização;
• a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos 
negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados e o grau de alteração esperado;
• programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
• recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).

O RIMA deverá indicar a composição da equipe autora dos trabalhos, devendo conter, além do 
nome de cada profissional, seu título, número de registro na respectiva entidade de classe e 
indicação dos itens de sua responsabilidade técnica.
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2.5. PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista, a opção da Administração da UFU em privilegiar o 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.

Terra Consultoria Empresa Jr. em Geografia
Telefone: (34) 3239-5169
Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco H, Sala 1H12
CNPJ 03.250.426/0001-91
www.terra.ig.ufu.br 

MinasBio Consultoria Ambiental
Telefone: (34) 3218-2080
Av. Amazonas, 1569, Bloco 1G, Sala 43
UFU – Campus Umuarama
www.minasbio.ib.ufu.br 

2.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade Outubro/10 Novembro/10 Dezembro/10 Janeiro/11

Constituição da equipe

Seleção de coordenador executivo

Seleção de estagiários

Análise do levantamento topográfico

Análise do Master Plan

Pesquisa de trabalhos na área

Realização dos trabalhos de Diagnóstico

Análise dos impactos

Participação no Seminário do Plano 
Diretor do Campus Glória

Proposição de Medidas Mitgadoras e 
Compensatórias

Programas de Acompanhamento e 
Monitoramento

Finalização do EIA

Finalização do RIMA
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2.7. EQUIPE

Abaixo a relação mínima de profissionais envolvidos na elaboração do EIA/RIMA.

Profissional Atividade Quantidade Estagiários

Coordenador Geral Coordenação geral da equipe responsável pelo EIA/RIMA e apoio 
às atividades

1
2

Coordenador 
Executivo

Coordenação executiva, responsável pelo contato com a equipe do 
projeto do Campus, pela articulação e acompanhamento dos 
trabalhos da equipe do EIA/RIMA e pela finalização do trabalho

1

Arquiteto Estudos de impacto urbanísticos, sobre a infraestrutura e de 
vizinhança

1 1

Economista estudos de caracterização do meio sócio-econômico, 
contemplando, o uso e ocupação do solo

1 1

Geógrafos Estudos de caracterização do meio físico da área em que será 
implantado o Campus, abrangendo estudos da qualidade do ar e o 
micro clima; os tipos e aptidões do solo; os corpos d’água; o 
regime hidrológico; as correntes atmosféricas; o 
georreferenciamento e geoprocessamento da área

3 4

Geólogo estudos de caracterização do meio físico da área em que será 
implantado o Campus, abrangendo estudos do subsolo, 
destacando os recursos minerais, a topografia, analisando 
também as características geotécnicas da área

1 -

Agrônomo estudos de caracterização do manejo agrícola utilizado na área 
que se destina à instalação do campus e pela analise do manejo 
que será adotado nas áreas de reflorestamento

1 1

Biólogos Estudos de caracterização do meio biótico: inventário biológico da 
área abrangendo fauna e flora, destacando as espécies 
indicadoras da qualidade ambiental; de valor científico e 
econômico; raras e ameaçadas de extinção; e as áreas de 
preservação permanente

4 4

Médico Veterinário Estudo de uso e ocupação do solo, compatibilizando usos novos 
com atuais e acompanhamento de estudos, análises, pesquisa e 
resgate de fauna

1 1

Engenheiro Civil Estudos relacionados à construção do Campus Glória (projeto de 
engenharia civil para controle de qualidade dos suprimentos e 
serviços, levantamentos técnicos, especificação de equipamentos, 
materiais e serviços)

1 1

Engenheiro 
Sanitarista

Estudos relacionados à exploração e do uso da água, projetos e 
obras de saneamento básico e de saneamento geral

1 1

Engenheiro 
Químico

pesquisar, analisar, projetar, operar e otimizar processos de 
transformação dos materiais que podem levar à degradação 
ambiental.

1 1

TOTAL 17 17

De forma fundamentada e justificada, as empresas executoras poderão alterar a composição da 
equipe responsável pelo EIA/RIMA.
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Os docentes e técnicos-administrativos envolvidos no projeto serão nomeados por portaria do 
Reitor, de forma a considerar as atividades realizadas como atribuições acadêmicas em nome do 
interesse público e da universidade.

2.8. CUSTOS

Os custos com pagamento de coordenador executivo, de estagiários, além de análises laboratoriais 
e aquisições, se necessário, serão arcadas pela Fundação de Apoio Universitário (FAU).

As despesas com transporte da equipe até a área serão custeadas pela UFU, por meio da 
Prefeitura Universitária.

2.9. PROPRIEDADE

Todos os estudos, relatórios ou materiais – como gráficos, plantas, projetos – elaborados pelo 
consultor, no âmbito deste trabalho, pertencerão à UFU e sua fundação de apoio (FAU), 
assegurada o registro e reconhecimento da autoria.

2.10. NOME DO RESPONSÁVEL

Élisson Cesar Prieto
Professor do Instituto de Geografia da UFU
Assessor da Prefeitura Universitária para implantação do Campus Glória
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ANEXO I
DETALHAMENTO DOS FATORES AMBIENTAIS

(conforme Termo de Referência MG)

Os fatores ambientais, abaixo detalhados, constituem itens considerados no Roteiro Básico para 
Elaboração de EIA. O grau de detalhamento desses itens em cada EIA dependerá da natureza do 
empreendimento, da relevância dos fatores em face da sua localização, dos critérios adotados pela 
equipe responsável pela elaboração do Estudo.

MEIO FÍSICO
CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
A caracterização do clima e das condições meteorológicas da área potencialmente atingida pelo 
empreendimento pode incluir:
• perfil do vento, temperatura e umidade do ar na camada-limite planetária;
• componentes de balanço de radiação à superfície do solo;
• componentes de balanço hídrico do solo;
• nebulosidade;
• caracterização das condições meteorológicas, de larga escala e meso-escala, favoráveis à 
formação de concentrações extremas de poluentes, danosas à saúde humana, à fauna, flora e à 
qualidade da água e do solo;
avaliação da frequência de ocorrência de condições meteorológicas de larga escala, favoráveis à 
formação de fortes concentrações de poluentes, incluindo a frequência de ocorrência e intensidade 
de anticiclones subtropicais semipermanentes e transientes;
• parâmetros meteorológicos, necessários para a caracterização do regime de chuvas, incluindo:
• precipitação total média: mensal, semanal e anual;
• frequência de ocorrência de valores mensais e semanais máximos e mínimos;
• número médio, máximo e mínimo de dias com chuva no mês;
• delimitação do período seco e chuvoso;
• relação de intensidade, duração e frequência da precipitação para períodos de horas e dias;
• parâmetros meteorológicos necessários para avaliação da razão de transferência medida, mensal 
e semanal da água para a atmosfera (evaporação e evapotranspiração) e dos demais componentes 
do balanço hídrico do solo (escoamento superficial e infiltração).

QUALIDADE DO AR
A caracterização da qualidade do ar na região pode incluir:
• concentrações de referência de poluentes atmosféricos;
• caracterização físico-química da águas pluviais
Caso seja necessária a implantação de rede de medição de poluentes atmosféricos, em 
complementação às existentes, deverão ser justificados os parâmetros analisados e os critérios 
utilizados na definição da rede. Em qualquer caso, deverão ser indicados os métodos de medição 
utilizados.

RUÍDO
As características dos níveis de ruído na região podem incluir:
• índices de ruídos;
• mapeamento dos pontos de medição
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GEOLOGIA
A caracterização geológica da área potencialmente atingida pelo empreendimento pode incluir:
• estratigrafia e caracterização litológica com indicação da mineralogia e composição geoquímica 
das rochas;
• esboço estrutural e tratamento de dados em estereogramas;
• avaliação das condições geotécnicas dos maciços de solo e de rocha.

GEOMORFOLOGIA
A caracterização geomorfológica geral pode incluir:
• descrição das formas e compartimentação geomorfológica das áreas de estudo;
• caracterização e classificação das formas de relevo, quanto à sua gênese (formas cársticas, 
formas fluviais, formas de aplainamento, etc.);
• dinâmica dos processos geomorfológicos (ocorrência e/ou propensão de processos erosivos, 
movimentos de massa, inundações, assoramentos, etc.).

SOLOS
A caracterização dos solos da região na área em que os mesmos são potencialmente atingidos 
pelo empreendimento pode incluir:
• definição de classes de solos ao nível taxionômico de séries caracterizadas morfológicas e 
analiticamente;
• descrição de aptidão dos mesmos.

RECURSOS HÍDRICOS
A caracterização dos recursos hídricos, considerando as bacias ou sub-bacias hidrográficas que 
contém a área potencialmente atingida pelo empreendimento, pode incluir:
• Hidrologia superficial.
Caracterização hidrográfica, com parâmetros hidrológicos calculados através de séries históricas de 
dados. Caso estes não existam, poderão ser apresentadas observações fluviométricas e 
sedimentométricas, relativas a um período mínimo de um ciclo hidrológico completo.
As informações a serem apresentadas poderão incluir:
• rede hidrográfica, identificando localização do empreendimento, características físicas da bacia 
hidrográfica, estruturas hidráulicas existentes;
• balanço hídrico das áreas de estudo;
• parâmetros hidrológicos pertinentes;
• produção de sedimentos na bacia e transporte de sedimentos nas calhas fluviais.

HIDROGEOLOGIA
• área de ocorrência, tipo, geometria, litologia, estruturas geológicas, propriedades físicas e 
hidrodinâmicas e outros aspectos do(s) aquífero(s);
• inventário dos pontos d’água;
• potenciometria e direção dos fluxos da águas subterrâneas;
• profundidade da água subterrânea nos aquíferos livres;
• caracterização das áreas e dos processos de recarga, circulação e descarga do(s) aquífero(s);
• relação das águas subterrâneas com as superfíciais e com as de outros aquíferos;
• caracterização física, química e biológica da águas subterrâneas;
• avaliação da permeabilidade da zona não saturada.

QUALIDADE DAS ÁGUAS
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Caracterização da qualidade das águas, bem como os métodos utilizados para a sua determinação, 
incluindo:
• caracterização físico-química e bacteriológica de referência dos recursos hídricos interiores, 
superficiais e subterrâneos.

MEIO BIÓTICO
Para a caracterização de cada ecossistema considerado, deverão ser utilizadas a metodologia e a 
periodicidade compatíveis a esse ecossistema.

ECOSSISTEMAS TERRESTRES
A caracterização e a análise dos ecossistemas terrestres pode incluir:

FLORA E VEGETAÇÃO
• Descrição e mapeamento atualizado das formações vegetais da área de influência.
• Levantamento fitossociológico das diversas formações vegetais identificadas
• Inventário da biomassa lenhosa(estimativa de volume/espécies)

FAUNA
• Inventário das espécies da entomofauna, da mastofauna, avefauna e da hepertofauna, 
ressaltando aquelas que são raras, ameaçadas de extinção, de valor econômico e de interesse 
epidemiológico. Outros grupos taxonômicos deverão ser considerados, quando houver relação de 
importância entre esses grupos e as futuras modificações ambientais advindas do 
empreendimento.
• Descrição das interrelações fauna-flora, fauna-fauna na área considerada.
Esses estudos poderão conter:
• inventário dos taxons;
• relação das espécies comuns, endêmicas , ameaçadas de extinção e as de interesse econômico e 
epidemiológico;
• identificação das espécies animais e vegetais, que possam servir como indicadores geológicos de 
alterações ambientais;
• caracterização do estudo trófico dos corpos d’água estudados.
A caracterização limnológica deverá atender, tecnicamente, à necessidade de se conhecer as 
condições físicas, químicas e biológicas dos cursos d’água a serem aproveitados nos projetos 
propostos.

MEIO SÓCIO-ECONÔMICO
DINÂMICA POPULACIONAL
A caracterização da dinâmica populacional das áreas de influência do empreendimento pode 
incluir:
• distribuição da população: análise e mapeamento da localização das aglomerações urbanas e 
rurais, caracterizando-as de acordo com o número de habitantes, indicando no mapa as redes 
hidrográficas e viárias;
• distribuição espacial da população: análise e mapeamento da densidade demográfica e grau de 
urbanização em período significativo;
• evolução da população: taxa de crescimento demográfico e vegetativo da população total, 
urbana e rural nas duas últimas décadas e efetuar projeções populacionais;
• composição da população: distribuição e análise da população total, urbana e rural por faixa 
etária, por sexo e estrutura da população economicamente ativa total, por setor de atividade e por 

http://www.campusgloria.ufu.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Projeto Campus Glória

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco F, sala 258  – Campus Santa Mônica
Site: www.campusgloria.ufu.br

sexo, índices de desemprego;
• movimentos migratórios: identificação e análise de intensidade dos fluxos, origem regional, 
tempo de permanência no município, possíveis causas de migração, especificando ofertas de 
localização, trabalho e acesso.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A caracterização do uso e ocupação do espaço na área de influência do empreendimento, através 
de mapeamento e de análise, pode incluir:
• identificação das áreas rurais, urbanas e de expansão urbana e do processo de ocupação e 
urbanização;
• identificação das áreas de valor histórico e outras de possível interesse para pesquisa científica 
ou preservação;
• identificação dos usos urbanos, considerando os usos residenciais, comerciais, de serviços, 
industriais, institucionais e públicos, inclusive as disposições legais de zoneamento;
• identificação da infraestrutura regional, incluindo o sistema viário principal, portos, aeroportos, 
terminais de passageiros e cargas, redes de abastecimento de água e de esgoto sanitário e 
escoamento de águas pluviais, sistema de telecomunicação, etc.;
• identificação dos principais usos rurais, indicando as culturas permanentes e temporárias, as 
pastagens naturais ou plantadas, as vegetações nativas e exóticas, etc.;
• identificação da estrutura fundiária local e regional, segundo o módulo rural mínimo, as áreas de 
colonização ou ocupadas, sem titulação.

USO DA ÁGUA
Caracterização dos principais usos das águas superficiais e subterrâneas, na área potencialmente 
atingida pelo empreendimento, apresentando a listagem das utilizações levantadas, suas 
demandas atuais e futuras, em termos qualitativos e quantitativos, bem como a análise das 
disponibilidades frente às utilizações atuais e projetadas, considerando importações e exportações, 
quando ocorrerem.
Deverão ser indicados:
• abastecimento doméstico e industrial;
• geração de energia;
• irrigação
• pesca;
• recreação;
• preservação da fauna e da flora;
• navegação.

PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL
A identificação e descrição dos elementos do Patrimônio Natural e Cultural podem incluir:
• áreas e monumentos naturais e culturais: cavernas, picos, cachoeiras, entre outros; sítios 
paleontológicos e/ou arqueológicos(depósitos, fossilíferos, sinalizações de arte rupestre, cemitérios 
indígenas, cerâmicos e outros de possível interesse para pesquisas científicas ou preservação;
• áreas de edificações de valor histórico e arquitetônico.

NÍVEL DE VIDA
A apresentação do quadro referencial do nível de vida da população na área de influência do 
empreendimento, pode incluir:
• assentamento humano: as condições habitacionais nas cidades, nos povoados e na zona rural, 
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observando as variações culturais e tecnológicas na configuração das habitações e assentamentos, 
relacionando-as com a vulnerabilidade a vetores e doenças de modo geral, moradias servidas por 
redes de abastecimento de água, esgoto sanitário, energia elétrica e serviço de coleta de lixo, 
serviço de transporte, valor do aluguel de venda dos imóveis e sua evolução;
• educação: caracterização da rede de ensino, através dos seus recursos físicos e humanos, cursos 
oferecidos, inclusive os profissionalizantes, supletivos e os de educação informal, demanda e 
oferta de vagas na zona urbana e rural, índice de alfabetização por faixa etária;
• saúde: caracterização da estrutura institucional e infra-estrutura correspondente, além dos 
recursos humanos; taxas de mortalidade geral e infantil, suas causas mais freqüentes e a 
proporção de óbitos registrados, com a devida atestação médica e os não- diagnosticados; quadro 
nosológico prevalente, incluindo doenças das vias aéreas superiores, endêmicas e venéreas; 
susceptibilidade do meio físico, biológico e sócio-econômico à instalação e/ou expansão de 
doenças como a esquistossomose, chagas, malária, febre amarela, leishmaniose e parasitose em 
geral;
• alimentação: estado nutricional da população, hábitos alimentares; sistemas de abastecimento 
de gêneros alimentícios, produção local, natural e cultivadas, produção de outras localidades ou 
estados; programas de alimentação nos níveis governamentais e privado;
• lazer, turismo e cultura: manifestações culturais, relacionadas ao meio ambiente natural e sócio-
religioso(danças, músicas, festas, tradições e calendário); principais atividades de lazer da 
população; áreas de lazer mais utilizadas; equipamentos de lazer urbano e rurais; jornais locais, 
regionais e nacionais de circulação diária, semanal, quinzenal e mensal; rádio e televisão locais e 
regionais;
• segurança social, quadro de criminalidade e sua evolução: infra-estrutura policial e judiciária, 
corpo de bombeiro; estrutura de proteção ao menor e ao idoso; sistema de defesa civil.

ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS
A caracterização da estrutura produtiva e de serviços pode incluir:
• fatores de produção;
• modificação em relação à composição de produção local;
• emprego e nível tecnológico por setor;
• relações de troca entre a economia local e a micro-regional, regional e nacional, incluindo a 
destinação da produção local e importância relativa.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
A caracterização da organização social da área de influência pode incluir:
• forças e tensões sociais;
• grupos e movimentos comunitários;
• lideranças comunitárias;
• forças políticas e sindicais atuantes;
• associações.
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ANEXO II
DETALHAMENTO DOS FATORES URBANÍSTICOS

(conforme Termo de Referência MG)

DIAGNÓSTICO
MEIO ANTRÓPICO
O diagnóstico deverá apresentar a capacidade de suporte da estrutura urbana do município face à 
realização do empreendimento, tendo em vista a qualidade sócio-ambiental atual das áreas 
ocupadas e a ocupar e os impactos sobre sua estrutura sócio-econômica e urbana, com relação a:
• prestação de serviços urbanos básicos;
• infra-estrutura de saneamento;
• sistema viário e transportes;
• alteração de fluxos migratórios rural / urbano e regionais;
• alteração na demanda de empregos;
• relações área e uso rural / área e uso urbano;
• estrutura comunitária.

Neste sentido, deverão ser analisados e correlacionados:
• Dinâmica populacional do município, incluindo a evolução do crescimento demográfico (série 
temporal e tendências), taxa de crescimento, densidade e distribuição da população urbana e 
rural;
• População economicamente ativa por setor de atividade econômica, taxa de desemprego, 
composição populacional por faixa etária e gênero;
• Descrição e caracterização dos parâmetros referentes à distribuição, composição, ocupação e 
nível sócio–econômico da população diretamente e indiretamente afetada pelo empreendimento;
• Caracterização detalhada do município e da área de influência quanto às principais atividades 
econômicas, incluindo fatores de produção, composição da produção local, contribuição de cada 
setor econômico na geração de receitas locais, geração de emprego em nível tecnológico por setor, 
as relações de troca entre economia local e micro-regional, regional e nacional;
• Caracterização dos equipamentos urbanos e da infra-estrutura urbana básica/redes de 
abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem, energia elétrica, serviço de coleta de lixo, 
tele-comunicações, sistema viário e de transporte, linhas de transmissão de energia elétrica, 
oleodutos, minerodutos e gasodutos do município e da área de influência, tendo em vista o 
atendimento à demanda instalada e as perspectivas de desenvolvimento municipal;
• Caracterização quantitativa e qualitativa das organizações sociais destacando grupos, 
associações e movimentos comunitários da área de influência;
• Caracterização quantitativa e qualitativa das condições de saúde, educação, turismo, lazer, 
cultura e segurança social da população na área de influência;
• Identificação e delimitação, em escala adequada, das áreas de expansão urbana, industrial e 
turística e dos principais usos do solo: residencial, comercial, industrial, de recreação, turístico, 
agricultura, pecuária e atividades extrativas, bem como dos equipamentos urbanos e elementos do 
patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico e cultural, anexando as disposições legais do 
zoneamento;
• Caracterização das vias de acesso e capacidade da infra-estrutura viária na área de influência e 
localização e dimensionamento dos acessos específicos ao empreendimento;
• Indicação de possíveis alterações na classificação do sistema viário existente e fluxo de tráfego 
no entorno em decorrência da implantação do empreendimento;
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• Identificação de pontos vulneráveis a acidentes, incluindo dados estatísticos;
• Avaliação da qualidade do atendimento dos sistemas de transporte coletivo;
• Identificação dos elementos da estrutura urbana e rural sujeitos a impactos.

PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS URBANÍSTICOS
O prognóstico dos impactos urbanísticos deverá identificar e analisar os efeitos do 
empreendimento na área de influência para a(s) alternativa(s) estudada(s), tendo em vista as 
possibilidades tecnológicas e econômicas de prevenção, controle, mitigação e reparação dos 
impactos negativos, nas fases de planejamento, execução de obras e ocupação.

A avaliação de impactos deverá permitir a determinação da magnitude e da importância dos 
impactos, identificando os indicadores de impacto adotados, os critérios, os métodos e as técnicas 
utilizadas.

A síntese dos impactos, positivos e negativos, previstos em cada fase do empreendimento, deverá 
permitir o prognóstico da qualidade urbanística na área de influência direta e indireta no caso de 
adoção da alternativa selecionada, e na hipótese de sua não implementação, determinando e 
justificando os horizontes de tempo considerados.

a) Na fase de planejamento do empreendimento:
• Impactos sobre a estrutura urbana do entorno;
• Impactos sobre o uso e ocupação do solo da região;
• Impactos sobre a valorização das terras.

b) Na fase de instalação do empreendimento:
• Incômodos provocados na população por ruídos, poluição do ar, vibrações sonoras e do solo e 
tráfego de máquinas, em função da instalação das obras e das atividades desenvolvidas na área 
do empreendimento;
• Interferência com fenômenos biológicos (fonte de alimento, sítios de reprodução, abrigo, 
presença de micro-habitats específicos, etc);
• Interferência das obras no patrimônio histórico e paisagístico;
• Interferência das obras nos sistemas de infra-estrutura e nos equipamentos urbanos;
• Alterações o lençol freático, na estabilidade dos solos e sobre as fundações das edificações 
vizinhas às obras, em função do movimento de terra previsto;
• Impactos dos movimentos de terra nos corpos d'água a jusante das obras, principalmente 
quanto ao assoreamento;
• Impactos sociais, econômicos e culturais da desapropriação de imóveis e da remoção de 
população, na hipótese de realização de obras fora da área de propriedade do empreendedor;
• Impactos relativos às condições de permeabilidade, infiltração e escoamento superficial;
• Impactos sobre as vazões, fluxo e alimentação dos recursos hídricos.

c) Na fase de ocupação do empreendimento:
• Impactos do incremento de população, estimada de acordo com os parâmetros de uso e 
ocupação do solo adotados pela legislação urbanística municipal, sobre o entorno e sobre a 
estrutura e infra-estrutura urbana do entorno;
• Alterações na estrutura produtiva;
• Impacto visual, paisagístico e acústico.
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- Na hipótese de adoção de sistema próprio de abastecimento de água relacionar ainda:
• impactos sobre o nível do lençol freático na zona de influência direta da captação, nos casos de 
mananciais subterrâneos;
• impactos das restrições de uso a montante da captação;
• impactos das descargas de fundo dos reservatórios de barragens;
• impactos na paisagem principalmente nos casos de reservatórios de barragens e ETAs.

- Na hipótese de adoção de sistema próprio de tratamento de esgoto para o empreendimento 
relacionar ainda:
• impactos na qualidade da águas superficiais e subterrâneas;
• impactos sobre a população e os sistemas viários, principalmente nos casos de lagoas, 
elevatórias e ETE’s, em especial quanto a odores, ruídos e transporte dos resíduos gerados;
• impactos do armazenamento, transporte e disposição final de lodo e demais resíduos gerados;
• impactos na paisagem, principalmente nos casos de lagoas, elevatórias e ETEs.

- Na hipótese de adoção de um sistema próprio de tratamento de resíduos sólidos, relacionar 
ainda:
• impactos na qualidade da água do corpo receptor;
• impactos na qualidade da água do lençol freático decorrentes dos líquidos percolados;
• impactos sobre a população, principalmente quanto a odores, proliferação de vetores, ruídos 
transporte de resíduos;
• impactos da extração de material para recobrimento nas jazidas selecionadas;
• impactos na paisagem.

MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
Análise e seleção das medidas, equipamentos ou procedimentos, de natureza preventiva, corretiva 
ou compensatória, que serão adotadas para prevenir, reduzir ou corrigir a magnitude dos impactos 
negativos sobre os fatores físicos, bióticos e sócio-econômicos ainda a adoção de medidas 
compensatórias, em cada fase do empreendimento, especificando o seu custo e avaliando sua 
eficiência, com ênfase no seguinte:
• Redução das interferências e incômodos das obras na população;
• Recuperação e recomposição paisagística das áreas de empréstimo e bota-fora;
• Controle de erosão, estabilização e recuperação paisagística dos taludes;
• Garantia do atendimento aos padrões de qualidade da água, estabelecidos na Deliberação 
Normativa COPAM Nº 010/86, para os corpos receptores a jusante dos pontos de lançamento dos 
efluentes de ETEs.
• Controle da erosão no ponto de lançamento final dos efluentes.
• Minimização da sobrecarga de demanda de infra-estrutura e equipamentos urbanos básicos.
• Implementação de programa de comunicação social voltado para a divulgação da lista de fauna e 
flora ameaçadas e prevenção de acidentes com animais peçonhentos.
• Salvamento de espécies da fauna.
• Criação de herbário com espécies da flora local;
• Minimização dos impactos decorrentes da desapropriação de imóveis e remoção da população, 
se for o caso.
• Implantação de programa de coleta seletiva de lixo que atenda a toda a área do 
empreendimento.

- Na hipótese de adoção de sistema de captação e tratamento de água próprio:
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• medidas e/ou dispositivos para garantir a vazão mínima do manancial, a jusante do ponto de 
captação;
• medidas de controle dos impactos gerados pelas descargas de fundo dos reservatórios de 
barragens;
• medidas de controle decorrentes dos resíduos gerados nas ETAs;
• medidas e/ou dispositivos para prevenção de acidentes, especialmente nos casos de barragens e 
ETAs, incluindo faixas de segurança e disciplinamento do uso do solo no entorno do 
empreendimento;
• medidas de redução dos impactos na paisagem, principalmente nos casos de barragens e ETAs.

- Na hipótese de adoção de sistema de tratamento de esgoto próprio:
• medidas de controle decorrente do armazenamento, transporte e disposição final de lodo e 
demais resíduos gerados nas ETEs;
• medidas, dispositivos, ou equipamentos para controle dos odores, especialmente nos casos de 
estações elevatórias e ETEs;
• medidas e/ou dispositivos para prevenção de acidentes especialmente nos casos de ETEs e 
lagoas, incluindo faixas de segurança e disciplinamento do uso do solo no entorno do 
empreendimento;
• medidas para redução dos impactos na paisagem, principalmente nos casos de estações 
elevatórias, lagoas e ETEs.

- Na hipótese de adoção de sistema próprio de tratamento de resíduos sólidos:
• medidas de controle de erosão, recuperação e recomposição paisagística dos taludes e das áreas 
de disposição final de resíduos a céu aberto que tenham sido desativadas;
• medidas para garantir a qualidade da água no corpo receptor, especialmente as alternativas de 
tratamento do percolado, avaliando sua eficiência em relação aos padrões de lançamento de 
efluentes líquidos;
• medidas de proteção da qualidade da água do lençol freático;
• medidas e/ou equipamentos para controle de emissões atmosféricas, inclusive odores;
• medidas para prevenção e controle dos impactos associados à proliferação de vetores;
• medidas para prevenção de riscos a saúde, especialmente aqueles decorrentes do 
acondicionamento, transporte e disposição final de resíduos perigosos;
• medidas e/ou dispositivos para prevenção de acidentes, especialmente nos casos de aterros, 
incluindo faixas de segurança e disciplinamento do uso no entorno do empreendimento.

- Na hipótese de retificação de cursos d’água por intermédio de canais:
• medidas e/ou dispositivos para redução do deflúvio superficial direto, e controle, amortecimento 
ou retardamento de cheias;
• medidas de controle de erosão do leito e solapamento das margens dos canais, especialmente 
nas curvas e degraus, no ponto de lançamento final, sob pontes e outras estruturas;
• medidas para controle do aporte de resíduos e sedimentos para os corpos d’água, tanto na fase 
de execução de obras quanto durante a utilização do sistema;
• medidas para controle dos impactos decorrentes da disposição final do material dragado, tanto 
na fase de execução de obras, quanto durante as dragagens de manutenção dos sistemas;
• medidas e/ou dispositivos para prevenção de acidentes, especialmente nos casos de barragens, 
incluindo faixas de segurança e disciplinamento ao uso do solo no entorno do empreendimento.
Elaborar quadro síntese de impactos e medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas.
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
Deverão ser apresentados os planos de acompanhamento e monitoramento dos impactos e 
medidas mitigadoras, incluindo, no mínimo:
• Plano de avaliação das obras destinadas a contenção de encostas e drenagem pluvial;
• Plano de acompanhamento do desenvolvimento da arborização;
• Plano de monitoramento da qualidade da água superficial a montante e jusante do 
empreendimento.
• no caso de captação subterrânea, avaliar o nível e qualidade d’água no lençol freático.
• acompanhamento fotográfico periódico do empreendimento, durante a fase de execução de 
obras, indicando as condições das obras e da área de entorno;
• acompanhamento fotográfico periódico das obras de recuperação e recomposição paisagística 
das áreas impactadas.
• acompanhamento dos programas de desapropriação de imóveis, remoção e reassentamento da 
população, se for o caso;
• Plano de monitoramento do Aterro Sanitário e das Estações de Tratamento de Água e Esgotos, 
em caso de adoção de sistema próprio.
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ANEXO III
DETALHAMENTO DA ÁREA E DAS OBRAS DA 1ª ETAPA 

(conforme Termo de Referência MG)

Área total do Câmpus: 291 hectares, aproximadamente

Dados sobre Edificações da 1ª Etapa

1. Projeto do bloco multiuso dos cursos de Educação Física e Fisioterapia

Área total construída: 6.746,71 m²
20 salas de aula
3 auditórios de 95 lugares cada,
1 biblioteca
6 coordenações de núcleo
Secretarias e coordenações das duas graduações, pós graduação e extensão, diretoria
18 salas de professores
9 laboratórios
laboratório de informática

2. Projeto do bloco multiuso dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia, 
Agronomia, Engenharia Ambiental e Engenharia Aeronáutica

Área total construída: 4.855,43 m²
17 salas de aula
4 salas técnicas
1 biblioteca
7 salas administrativas
1 cantina
32 salas de professores, coordenações e diretorias
1 xerox
2 copas
2 dml
2 almoxarifados

3. Projeto do bloco do curso de Eng. Aeronáutica

Área total construída = 3.951,40 m²
9 Laboratórios de ensino/pesquisa (sendo 2 laboratórios com alto ruído)
3 Laboratórios de informática
28 salas de docentes
4 salas de reunião
12 salas administrativas
1 cantina
1 auditório (para 99 lugares)
4 DML
8 banheiros
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