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 INTRODUÇÃO 

A ocupação das terras pelo homem sempre foi norteada pela presença dos rios e 

córregos. A água que eles forneceram foi indispensável no processo, já que os oferecia 

condições para o transporte, geração de energia, o abastecimento e a irrigação para a 

organização para os agrupamentos humanos. No entanto, o crescimento desordenado dos 

domicílios urbanos fez com que, mais tarde, os rios se tornassem entraves à constante 

necessidade do avanço territorial. 

A intensificação da ocupação humana desordenada das áreas de Cerrado, 

principalmente decorrente da expansão urbana com a implantação de novos loteamentos, 

tem comprometido de forma irreversível as áreas de preservação permanente dos córregos 

e das veredas. Para a área da seção transversal dos cursos d’água não ser afetada pela 

urbanização é necessário que o total das áreas pavimentadas da bacia de drenagem seja 

inferior a 5% da área total. 

Guerra e Cunha (2000), afirmam que os seres humanos, ao se concentrarem num 

determinado espaço físico, aceleram inexoravelmente os processos de degradação 

ambiental. Segundo esta lógica, a degradação ambiental cresce na proporção que a 

concentração populacional aumenta. Desta forma, cidades e problemas ambientais teriam 

entre si uma relação de causa e efeito rígido. Outra idéia generalizada pelo senso comum é 

a de que os seres humanos são, por natureza, depredadores e aceleradores dos processos 

naturais, dentre estes os erosivos. 

Torna-se difícil a recuperação das áreas afetadas. É nas cidades que os cursos 

d’água sofrem as alterações mais profundas, resultando em um grande comprometimento 

da sua função ecológica. Nestes casos as possibilidades de uma revalorização ecológica 

são limitadas, mas existem, sim, formas de diminuir o impacto ambiental. Muitas vezes, 
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essas melhorias também favorecem as condições de vida da população ribeirinha, como no 

caso da criação de parques municipais nas margens recuperadas (Montovani, 2003). 

Segundo Guerra e Cunha (apud Christofoletti, 1993), a ampliação das áreas 

impermeabilizadas, devido ao crescimento urbano, resulta na redução do volume de água 

de infiltração no solo e favorece o escoamento superficial, a concentração das enxurradas e 

a ocorrência de ondas de cheia. Afeta, também, o funcionamento do ciclo hidrológico, uma 

vez que interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. 

Segundo Shiki (1997) os ecossistemas do Cerrado são tão frágeis como os das 

florestas tropicais e contêm formações como veredas e covoais, além das matas de 

galerias, que são verdadeiros sistemas reguladores do regime hídrico dos cerrados. Os 

Cerrados são entrecortados por uma miríade dessas formações ecológicas, que são 

capazes de absorver e armazenar os excedentes de água precipitadas no período chuvoso 

e de alimentar a rica rede hídrica composta de riachos, córregos e ribeirões, que abastecem 

vários dos grandes rios brasileiros. 

Para Coelho (2000) a complexidade dos processos de impacto ambiental urbano 

apresenta um duplo desafio. De um lado é preciso problematizar a realidade e construir um 

objetivo de investigação. De outro, é necessário articular uma interpretação coerente dos 

processos ecológicos e sociais à degradação do ambiente urbano. 

O ambiente ou meio ambiente é social e historicamente construído. Sua construção 

se faz no processo da interação contínua entre uma sociedade em movimento e um espaço 

físico particular que se modifica permanentemente. O ambiente é passivo e ativo. É, ao 

mesmo tempo, suporte geofísico, condicionado e condicionante de movimento, 

transformador da vida social. Ao ser modificado, torna-se condição para novas mudanças, 

modificando assim a sociedade. Para a ecologia social, a sociedade transforma os 

ecossistemas naturais, criando com a civilização urbana um meio ambiente urbano, ou seja, 

um novo meio, um novo ecossistema, ou melhor, um ecossistema urbano, no ecossistema 

natural, Morin 1998 apud Coelho 2000. 

Segundo Oke (1980) apud Brandão 2001, a urbanização é o processo de conversão 

do meio físico natural para o assentamento humano, acompanhada de drásticas e 

irreversíveis mudanças do uso do solo, gerando uma nova configuração da superfície 

aerodinâmica e das propriedades radiativas, da umidade e da qualidade do ar. 

A área em estudo está localizada na região sudeste do município de Uberlândia. A 

intensa ocupação humana na cabeceira do córrego Campo Alegre foi graças à criação dos 

bairros São Jorge e Laranjeiras, que em suas implantações não se planejou o potencial 

pluvial que seria despejado no córrego. Todo esse potencial é direcionado a uma área de 
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vereda, a qual libera sedimentos que se pode observar na coloração da água em tom 

amarelado, mesmo não sendo dia chuvoso e alguns troncos de buritis inclinados e até 

mesmo sendo transportados córrego abaixo. Observa-se também a formação de meandros 

e o assoreamento do córrego em alguns pontos. 

O estudo deste córrego permitirá um diagnóstico da realidade dos córregos urbanos 

de Uberlândia, permitindo assim, entender toda sua evolução e conseqüentemente um 

planejamento para ocupação e uso dos mesmos, principalmente no que diz respeito à 

canalização ou aproveitamento como área de lazer. 

OBJETIVO 

O objetivo da pesquisa é caracterizar a evolução dos impactos ambientais sobre o 

córrego Campo Alegre Uberlândia – MG, decorrentes da ocupação urbana da área de sua 

bacia. 

METODOLOGIA 

O método empregado consistiu em levantamento bibliográfico referente ao assunto 

em estudo, uma análise integrada de aspectos geológicos, geomorfológicos, de vegetação e 

antrópicos. Os recursos básicos para análise ambiental da área em estudo foram fotografias 

aéreas de diferentes épocas (USAF,1964; IBC-GERCA 1979; e PMU 2004) coloridas na 

escala 1:8.000. Carta Topográfica Cachoeira do Sucupira (Folha SE.22-Z-B-VI-4-SO) escala 

1:25.000 e Carta Topográfica Uberlândia (Folha SE.22-Z-B-VI-3-SE) escala 1:25.000 e 

diversos trabalhos de campo na área em estudo, acompanhados de registro fotográfico. 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Córrego Campo Alegre situa-se na porção sudeste da cidade 

de Uberlândia – MG. Acha-se delimitada pelas coordenadas geográficas de 18o 57' 13’’ e 

18o 59' 27’’ latitude sul e de 48o 13' 24’’ e 48o 15' 6’’ de longitude oeste. 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁREA 

Segundo Radam Brasil (1983) a área de estudo insere-se na unidade dos Planaltos 

e Chapadas da bacia Sedimentar do Paraná. Trata-se de uma região, que nas últimas 

décadas sofreu grandes impactos ambientais, tendo em vista a ocupação e crescimentos 

não planejados. Onde estão presentes as litogias das formações Serra Geral (Grupo São 

Bento) e Marília (Grupo Bauru). 

O Córrego Campo Alegre tem em suas nascentes cotas altimétricas que se situam 

em torno de 860 m, e após um percurso aproximado de 3000 m, deságua na margem 

direita do Rio Uberabinha a uma altitude de 790 m. A bacia do Córrego Campo Alegre 
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possui altitude máxima de 930 metros (Figura 1). A sua área de drenagem é de 

aproximadamente 7,732 Km². 

Conforme Christofoletti (1980) existem várias formas para definição do comprimento 

da bacia. Entre elas podemos mencionar: a distância do eixo vetorial, a eqüidistância da 

desembocadura, maior distância da desembocadura, maior largura da bacia e a distância 

entre o ponto mais alto e a desembocadura. No caso da bacia do Córrego Campo Alegre 

utilizou-se a maior distância do ponto de desembocadura e a distância da desembocadura 

do ponto mais elevado 930 metros que coincidentemente são os mesmos pontos, medindo 

4.650 metros de comprimento. 

A vegetação originalmente encontrada na área de estudo era o cerrado entrecortado 

por veredas. Segundo Almeida (1998) a vereda é uma fitofisionomia caracterizada pela 

presença da palmeira arbórea Mauritia flexuosa (Buriti) emergente, em meio a 

agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbácios. As veredas são 

circundadas por Campo Limpo, geralmente úmido. Os Buritis caracterizam por alturas 

médias de 12 a 15 metros e a cobertura varia de 5% a 10%. As veredas são encontradas 

em solos hidromórficos, hidricamente saturados durante a maior parte do ano. 

 

   Fig.1- Divisor de águas do Córrego Campo Alegre. 

DESENVOLVIMENTO 
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A ocupação desordenada por aglomerações urbanas promove a impermeabilização 

do solo na área de uma bacia hidrográfica. Em decorrência disto, durante as chuvas, 

aumenta o escoamento da água pela superfície do terreno e eleva as vazões dos cursos 

d’água acima da sua capacidade de drenagem, provocando inundações e erosões do leito 

das margens fluviais. 

Uberlândia possui 64 bairros delimitados, dentre eles os bairros São Jorge e 

Laranjeiras são exemplos desta forma de ocupação. Localizados na região sudeste da 

malha urbana de Uberlândia, caracterizam-se como uma das áreas que mais se expandiu 

nos últimos vinte anos. São bairros horizontais, cujas moradias iniciais mediam 23m² e 

29m², habitados por uma população de baixa renda. 

Estes bairros começaram a ser estruturados a partir de 1988, com a pavimentação 

somente das principais vias de acesso e implantação de pequenos comércios, áreas de 

lazer, postos de saúde, creches, escolas. As casas foram financiadas pela Caixa Econômica 

Federal e os lotes urbanizados pelo Fundo Municipal de Habitação. Até 1995 estes bairros 

eram segmentados em vários loteamentos, o bairro São Jorge, Parque São Jorge I, Parque 

São Jorge II, Parque São Jorge III, Parque São Jorge IV, Parque São Jorge V, Viviane, 

Seringueira, Regina, São Gabriel, Aurora, Laranjeiras e Paineiras, totalizando 5.067 

residências com uma população aproximada de 30.000 habitantes. A partir daquele ano, a 

prefeitura municipal reorganizou o espaço urbano de Uberlândia limitando somente a dois 

bairros: São Jorge e Laranjeiras. 

Domicílios e população estimada do bairro São Jorge 

ANO DOMICÍLIOS POPULAÇÃO 

2000 5645 21364 

2001 5832 22071 

2002 6025 22801 

2003 6224 23557 

Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia, outubro de 2004. 

Bairro São Jorge aprovado pela lei municipal 6.286 de 20 de abril de 1995.  

Loteamento Data da aprovação 
Parque São Jorge I (parte) 27/01/1983 
Parque São Jorge III  27/01/1983 
Conjunto Residencial Viviane 27/01/1983 
Remanescente do Quinhão 
Dois 

08/08/1988 

Parque São Jorge III 
(prolongamento) 

04/10/1990 
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Parque das Seringueiras 28/07/1991 
Parque São Gabriel 18/11/1991 
Primavera Parque (parte) 31/01/1996 
Jardim das Ortências 11/10/1996 
Parque São Jorge V 04/02/1999 
Residencial Campo Alegre 
(parte) 

23/09/2003 

FONTE: Prefeitura Municipal de Uberlândia, outubro de 2004. 

Domicílios e população estimada do bairro Laranjeiras 

ANO DOMICÍLIOS POPULAÇÃO 

2000 3954 14546 

2001 4085 15027 

2002 4220 15524 

2003 4360 16039 

Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia, outubro de 2004. 

Bairro Laranjeiras aprovado pela lei municipal 6.322 de 5 de junho de 1995.  

Loteamento Data da aprovação 
Parque São Jorge I (parte) 27/01/1983 
Parque São Jorge II  27/01/1983 
Parque São Jorge IV 21/09/1989 
Parque das Paineiras 04/02/1991 
Parque das Laranjeiras 05/02/1991 
Jardim Aurora (setor A) 17/10/1991 
Jardim Aurora (setor B) 17/10/1991 
Primavera Parque (parte) 31/01/1996 
FONTE: Prefeitura Municipal de Uberlândia, outubro de 2004. 

Em Uberlândia percebe-se o mal planejamento nas áreas de loteamentos populares 

destinados a população de baixa renda. Normalmente são implantados com ruas estreitas, 

ausência de arborização, ausência de praças públicas, iluminação deficiente, ausência de 

galerias pluvias ou quando existentes são mal dimensionadas. A figura 2, nos confirma a 

realidade do mal planejamento e o descaso das autoridades com a população de baixa 

renda. Quando estes bairros possuem galerias pluviais as mesmas são despejadas em 

cabeceiras de córregos ou em veredas. E infelizmente nestas galerias pluviais são ligados 

esgotos clandestinos. Observa-se o encontro do esgoto clandestino em tom mais escuro 

que escorre 24 horas com uma das nascentes do córrego Campo Alegre. 
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 Fig. 2 – Despejo de águas pluviais e esgoto doméstico na cabeceira do córrego. 

 Autor: Silva, A. M. da. 16/09/2004. 

Totais pluviométricos (1981-2000) na cidade de Uberlândia 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1981 256,2 99,1 169,0 41,1 17,0 59,9 0,0 0,1 0,9 155,7 273,0 431,6 
1982 660,4 124,3 321,6 105,7 73,6 40,0 19,0 42,6 23,7 188,1 218,8 402,3 
1983 400,4 231,6 226,9 89,1 38,7 6,2 50,6 1,2 119,9 240,8 234,6 323 
1984 191,3 82,2 233,1 93,6 43,6 0,0 0,0 45,9 36,0 76,4 189,6 286,3 
1985 570,0 111,3 291,5 75,4 20,2 0,0 0,0 0,0 23,6 66,5 150,8 263,4 
1986 215,3 176,4 164,8 99,8 27,6 0,0 1,6 50,0 42,0 125,0 107,6 545,0 
1987 238,2 201,2 169,3 102,1 28,0 10,0 0,0 0,0 37,8 59,2 282,5 348,9 
1988 174,8 285,2 256,4 150,1 43,0 5,4 0,0 0,0 42,3 124,2 116,6 316,5 
1989 223,1 248,4 127,5 44,6 3,5 0,0 55,2 22,2 70,1 34,5 312,3 265,1 
1990 110,9 150,1 97,6 25,3 68,7 0,0 43,3 37,8 51,5 103,3 168,4 155,7 
1991 383,5 255,0 469,4 178,7 4,7 0,0 0,0 0,0 39,3 79,3 113,4 258,7 
1992 398,8 383,7 112,8 119,5 46,2 0,0 0,0 4,8 80,9 148,7 363,5 310,6 
1993 180,9 285,0 137,8 107,2 30,2 72,2 0,0 18,8 78,0 199,8 98,6 433,5 
1994 385,3 142,6 340,6 26,6 35,9 9,4 9,4 0,0 7,4 135,0 177,3 351,9 
1995 288,2 422,2 239,1 57,1 121,6 3,4 1,6 0,0 22,0 65,2 133,5 308,2 
1996 279,8 137,6 176,6 39,8 56,1 8,4 6,8 6,9 103,2 69,5 263,8 295,2 
1997 297,4 131,0 390,4 127,4 36,3 105,1 0,0 0,0 32,9 79,0 302,4 312,3 
1998 144,7 162,7 97,4 61,3 57,2 21,2 0,0 85,4 4,4 189,9 178,5 311,0 
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1999 382,5 185,1 166,3 45,8 10,6 8,8 0,2 0,0 59,9 60,3 247,1 217,4 
2000 345,4 280,6 446,3 54,3 0,0 0,0 10,7 9,4 164,3 16,7 161,1 350,5 

Fonte: Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos. Instituto de Geografia – 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Ross (1996) af irma que o crescimento rápido das cidades não pode ser 

acompanhado no mesmo r i tmo pelo atendimento de infra-estrutura para 

melhoria da qual idade de vida. A def ic iência de rede de água tratada, de 

coleta e tratamento de esgotos, de pavimentação de ruas, de galer ias de 

águas pluviais,  de área de lazer, de áreas verdes, de núcleos de formação 

educacional e prof issional.  

Segundo Bastos e Freitas (1998) as bacias de drenagem funcionam 

cada uma com a sua própria série de depósitos e de transferências de águas 

que entram. O homem com suas interferências pode alterar a ef ic iência e a 

capacidade de muitas das armazenagens e transferências. Qualquer 

intervenção efetuada em sistemas hidrológicos f luviais,  seja para aumentar 

ou diminuir a vazão, al tera o equi l íbr io dinâmico natural dos r ios. 

Podemos observar nas f iguras 3,4 e 5, fotograf ias aéreas de 1964, 

1979 e 2004 da área em estudo a evolução da urbanização na região 

sudeste de Uberlândia e conseqüentemente a degradação ambiental do 

córrego Campo Alegre nos últimos quarenta anos. 

A fotografia aérea de 1964 (Figura 3) demonstra o cerrado ainda intocado próximo a 

cabeceira do córrego, a fotografia aérea de 1979 (figura 4) demonstra como o córrego 

Campo Alegre permanece com seu leito protegido pela mata ciliar, a vereda ainda não 

sofreu danos catastróficos e não há transportes excessivos de sedimentos córrego abaixo. 

Pequenas áreas de desmatamento de cerrado começam a aparecer, mas nada de 

alarmante, percebe-se a preservação de um pouco de cerrado em sua cabeceira e algumas 

áreas de pastagens próximas, mas não comprometendo significativamente as nascentes do 

córrego. A urbanização ainda não atingiu o divisor de águas da bacia, muito menos a 

cabeceira do córrego, pode-se dizer que até este momento o córrego está em bom estado 

de preservação. 
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  Fig. 3 – Córrego Campo Alegre. Ano de 1964.       Fig. 4 – Córrego Campo Alegre. Ano de 1979.

Na 

figura 5 observa-se uma fotografia aérea de 2004, onde percebemos a urbanização na 

cabeceira do córrego. São os bairros São Jorge e Laranjeiras que são caracterizados por 

uma população de baixa renda e muitas construções clandestinas segundo a Prefeitura 

Municipal de Uberlândia. Não é um bairro arborizado e possui pouquíssima área verde, toda 

a água pluvial é direcionada ao córrego Campo Alegre seja pela galeria pluvial construída 

pela prefeitura ou mesmo pelo escoamento superficial provocando uma grande erodibilidade 

do córrego, o assoreamento é bem nítido, há grande formação de meandros, alargamento 

do canal, perda da mata de galeria e a área de vereda já não existe mais. As 

remanescentes de Cerrado são praticamente insignificantes, são praticamente manchas 

entre as grandes pastagens que circundam a área. 

 
Fig. 5 – Córrego Campo Alegre. Ano de 2004. 

U

m dos tipos de processos erosivos mais comuns nas áreas urbanas é a erosão fluvial (fig.6). 

Uma vez instalada no curso superior de um rio, isto é, nas regiões próximas das suas 

cabeceiras, onde predomina geralmente, a atividade erosiva e transportadora, há grande 

quantidade de detritos fornecidos pela água de rolamento, os quais ocorrem sobre as 

encostas e se juntam aos detritos originados da atividade erosiva do próprio rio. Nestas 
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condições o rio aumenta a profundidade de seu leito, determinando uma forma de vale que 

lembra a de “V” agudo, são os chamados vales em “V”. No seu curso médio, graças a menor 

declividade, que implica diminuição da velocidade das águas, diminui o poder transportador, 

ocasionando o poder de deposição dos fragmentos maiores, que vão agora proteger o fundo 

do rio contra o trabalho erosivo. Com o aumento da deposição de detritos nas regiões de 

menor velocidade, verifica-se uma mudança na configuração do vale, que passará a ter a 

forma de um “V” bastante aberto, de base muitas vezes maior que os lados. Tal 

configuração decorre da deposição no fundo e da erosão que passou a ser lateral (Leinz, 

1995). 

Fig. 6 – Escavação do leito do córrego devido ao impacto das águas pluviais. 

Autor: Silva, A. M. da. 16/09/2004. Na

s figuras 7 e 8 é demonstrado o impacto ambiental sofrido pelo mal planejamento ou não 

planejamento dos órgãos públicos no que se refere a construção de galerias pluviais e o 

deságüe das mesmas. Não se levando em conta que uma área de vereda o solo 

hidromórfico é vulnerável a grandes forças hidráulicas. No trabalho de campo realizado na 

área em estudo percebe-se o alargamento do canal em toda sua extensão e escavação em 

determinados pontos. Com isso toda a vegetação fica comprometida desde os campos 

limpos, buritis, árvores inteiras típicas do cerrado e a própria fauna que depende das 

mesmas para sobrevivência. 
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Fig. 7 – Degradação devido ao impacto das águas pluviais. 

Autor: Silva, A. M. da. 16/09/2004.  

Para tentar amenizar o problema de erosão da área que circunda o córrego Campo 

Alegre a prefeitura despejou vários caminhões de terra e entulho de material de construção 

civil, porém esta atitude não resolveu o problema, uma vez que os entulhos de construção 

civil normalmente vêm misturados a algum tipo de lixo: sacolas plásticas, pneus, 

embalagens de alumínio (marmitex), garrafas pets. Na tentativa de melhorar o carreamento 

de material a prefeitura não obteve êxito, todas as vezes que chega o período chuvoso este 

material é transportado córrego abaixo, conseguindo deixar no leito do córrego cacos de 

tijolos, pedaços de concreto, pneus, sacolas plásticas. 
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Fig. 8– Movimentação de massas devido ao impacto das águas pluviais. 

Autor: Silva, A. M. da. 16/09/2004.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foram demonstrados o descaso das autoridades públicas e empresas 

imobiliárias quando se trata de loteamentos para população de baixa renda ou áreas sem 

interesse comercial. Levando-se em conta que no Plano Diretor da Cidade de Uberlândia no 

Capítulo IV no que se refere: Do Zoneamento do uso do solo, artigo 54, considera-se Zona 

de Preservação Total (ZPT) a região dos fundos de vale, praças, parques, bosques e outras 

áreas similares de interesse público, de preservação obrigatória. Onde a lei não é cumprida 

no município. 

Muito material já foi e está sendo carreado córrego abaixo, árvores inteiras estão 

sendo arrancadas do seu local de origem, onde havia farturas de Buritis, hoje se vê Buritis 

solitários e inclinados ou até mesmos secos e vulneráveis a ações das queimadas dos 

vândalos. Muitas aves estão desaparecendo e a área que se considerava vereda já não 

podemos classificá-la com tal denominação. Deve-se imediatamente cessar o deságüe de 

águas pluviais no Córrego Campo Alegre e expandir estas galerias pluviais até o rio 

Uberabinha, onde este tem capacidade de absorção do volume de águas no período 

chuvoso. 

Os bairros São Jorge e Laranjeiras continuam em expansão, tendo em vista que 

setembro de 2003 foi inaugurado um novo loteamento com casas populares, o Residencial 

Campo Alegre. Logo estes bairros abraçarão o córrego Campo Alegre ou o que restar do 

mesmo. Sendo estes bairros povoados por uma população de baixa renda e que com 
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certeza não possuem recursos para um lazer digno, a Prefeitura Municipal de Uberlândia 

poderia transformar esta Zona de Preservação Total (ZPT) em Parque Linear e em área 

verde para a população de Uberlândia, considerando a deficiência em parques com 

preservação de cerrado, principalmente neste setor onde a cidade de Uberlândia está se 

expandindo cada vez mais. 
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	A ocupação desordenada por aglomerações urbanas promove a impermeabilização do solo na área de uma bacia hidrográfica. Em decorrência disto, durante as chuvas, aumenta o escoamento da água pela superfície do terreno e eleva as vazões dos cursos d’água acima da sua capacidade de drenagem, provocando inundações e erosões do leito das margens fluviais. 

