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Resumo: A área urbana de Uberlândia-MG, com população superior a 600 mil habitantes, representa um grande desafio 
para os gestores e planejadores urbanos. Em consonância com as políticas públicas desenvolvidas nas últimas décadas 
pela esfera federal, o poder público municipal tem privilegiado o parcelamento e uso do solo e a implantação de vias em 
atendimento à circulação de automóveis. O deslocamento de pedestres e bicicletas não tem recebido a devida atenção, 
considerando as necessidades ambientais e de qualidade de vida. A cada dia que passa o sistema viário de Uberlândia, 
mais saturado de automóveis e motocicletas, colocam em risco de morte e atropelamento os cidadãos que se deslocam 
pela cidade. Mesmo quando o cidadão deseja utilizar a bicicleta ou a caminhada como meio de deslocamento, quer seja 
para lazer, atividade física ou a trabalho, há sérias restrições. A falta de ciclovias e espaço adequado para a prática da 
caminhada, somado ao risco de acidente, são as principais causas de a população uberlandense priorizar o uso de veículos 
em seus deslocamentos. Nesse contexto surge a necessidade de se pensar alternativas para atender às demandas de uma 
parcela da população que gostaria de utilizar meios alternativos de locomoção. Avaliar o espaço urbano a partir de uma 
perspectiva social, econômica, ambiental e viária torna-se uma necessidade tendo em vista a possibilidade de vislumbrar 
um desenho urbano mais racional e sustentável a médio e longo prazo. Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma 
proposta de implantação de corredores ecológicos no setor sul da área urbana de Uberlândia. Entende-se por corredores 
ecológicos, espaços públicos permeáveis providos de vegetação arbórea que possibilite a livre circulação de pedestres, 
ciclistas, avefauna e secundariamente fluxo gênico. A escolha do setor sul deve-se ao fato de representar uma frente de 
expansão imobiliária na atualidade, abranger a maior parte do trecho urbano do rio Uberabinha e oito de seus afluentes. 
Esta vasta drenagem possibilita a integração entre bairros por meio da implantação de ciclovias e pistas de caminhada sob 
um ambiente natural. A metodologia adotada na realização desse trabalho foi baseada na análise e interpretação de 
imagens de satélite (Google Earth), mapa do sistema viário do setor sul de Uberlândia e observações de campo. O 
resultado desta proposta de implantação e consolidação de corredores ecológicos será apresentado através de um mapa. 
Foi estabelecido como princípio que os corredores terão a função de integrar os bairros servindo como meio de locomoção 
para seus moradores, através da implantação de ciclovias e pistas de caminhada. O principal beneficiário desses 
corredores são os pedestres e ciclistas. Secundariamente o fluxo gênico e avefauna também serão beneficiados. A 
implantação desses corredores possibilitará a população local reduzir o uso do automóvel como meio de circulação. Desta 
forma, o trânsito será aliviado e haverá melhoria na qualidade de vida da população em geral.  
 
Palavras-chave: Corredores ecológicos. Uberlândia-MG. Ciclovias. Pedestres. 

 

Introdução 

A área urbana de Uberlândia-MG, com população de 619.536 mil habitantes(IBGE, 2010), representa 

um grande desafio para os gestores e planejadores urbanos. Em consonância com as políticas públicas 

desenvolvidas nas últimas décadas pela esfera federal, o poder público municipal tem privilegiado o 

parcelamento e uso do solo bem como a implantação de vias em atendimento à circulação de 

automóveis.  

O deslocamento de pedestres e bicicletas não tem recebido a devida atenção, considerando as 

necessidades ambientais e de qualidade de vida apregoado pelo mantra do "desenvolvimento 

sustentável". A cada dia que passa o sistema viário de Uberlândia, mais saturado de automóveis e 
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motocicletas, coloca em risco de morte e atropelamento os cidadãos que se aventuram a deslocarem 

pela cidade.  

Mesmo quando o cidadão deseja utilizar a bicicleta ou a caminhada como meio de deslocamento, quer 

seja para lazer, atividade física ou a trabalho, há restrições à realização dessa atividade. A falta de 

ciclovias e espaço adequado para a prática da caminhada, somado ao risco de acidente, são as 

principais causas da população uberlandense priorizar o uso de veículos em seus deslocamentos.  

Nesse contexto surge a necessidade de se pensar alternativas para atender às demandas de uma 

parcela da população que gostaria de utilizar meios alternativos de locomoção como a bicicleta ou a 

caminhada.  

Avaliar o espaço urbano a partir de uma perspectiva social, econômica, ambiental e viária torna-se uma 

necessidade tendo em vista a possibilidade de vislumbrar um desenho urbano mais racional e 

sustentável a médio e longo prazo.  

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de implantação de 

corredores ecológicos no setor sul da área urbana de Uberlândia. Entende-se por corredores 

ecológicos, espaços públicos permeáveis providos de vegetação arbórea que possibilite a livre 

circulação de pedestres, ciclistas, avefauna e secundariamente fluxo gênico.  

A escolha do setor sul para o desenvolvimento desta proposta, deve-se ao fato de representar uma 

frente de expansão imobiliária na atualidade, abranger a maior parte do trecho urbano do rio 

Uberabinha e oito de seus afluentes. Esta vasta drenagem possibilita a integração entre os diversos 

bairros por meio da implantação de ciclovias e pistas de caminhada sob um ambiente natural 

acolhedor.  

Metodologia  

A metodologia adotada na realização desse trabalho foi baseada na leitura e interpreção de imagens 

de satélite (Google Earth), mapa do sistema viário do setor sul de Uberlândia e observação de campo 

em diversos pontos da área objeto de pesquisa.  

O resultado final desta proposta de implantação e consolidação de corredores ecológicos, encontra-se 

resumido no mapa em anexo cuja análise e detalhamento será apresentada a seguir.  
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Resultados 

A elaboração dessa proposta de implantação de corredores ecológicos toma como princípios 

norteadores conceitos metodológicos amplamente difundidos pela Ecologia da Paisagem. O setor sul 

da área urbana de Uberlândia é considerado como a Paisagem Matriz. Os cursos d’água e suas 

respectivas áreas de preservação permanente – APP são considerados como manchas. Os corredores 

ecológicos propriamente ditos são as áreas públicas e particulares recobertas por vegetação arbórea 

nativa, as áreas particulares ocupadas por pastagem e lavoura, os canteiros centrais de avenidas e as 

vias públicas providas de arborização. Os organismos beneficiários dessa proposta são as pessoas 

(ciclistas e pedestres), a avefauna e o fluxo gênico. A escala geográfica utilizada na elaboração dessa 

proposta é de 1:40.000 para o estudo da matriz e de 1:5.000 para as manchas. 

A Figura 1, apresenta o mapa do setor sul da cidade de Uberlândia (matriz paisagística), as manchas 

(rio Uberabinha, córregos Bons Olhos, Lageado, Guaribas, Campo Alegre, Da Lagoinha, Vinhedo, Mogi 

e Lagoinha) e os corredores ecológicos (vegetação de cerrado e os canteiros centrais de vias) 

selecionados para interligar as manchas.  
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Nesta proposta foi estabelecido como princípio que as manchas e corredores terão a função de integrar 

os diversos bairros servindo como meio de locomoção para seus moradores, através da implantação 

de ciclovias/pistas de caminhada. O principal beneficiário desses corredores são os pedestres e 

ciclistas. Secundariamente o fluxo gênico e avefauna também serão beneficiados. 

A implantação desses corredores com a estrutura citada anteriormente, bem como a instalação de 

equipamentos de lazer e ginástica em pontos estratégicos proporcionará a população local reduzir o 

uso do automóvel como meio de circulação. Desta forma, o trânsito será aliviado e haverá melhoria na 

qualidade de vida da população em geral.  

Os cursos d'água e suas respectivas APP´s localizadas no setor sul da cidade, não são providos de 

ciclovias e pistas de caminhada. As vias públicas, salvo alguns pequenos trechos, também não 

dispõem desses equipamentos. O fluxo de operários que utilizam bicicletas para se locomoverem de 

suas residências até o trabalho e que circulam pelas principais vias desse setor é significativo. Assim, 

caso esses cursos d'água, interligados por canteiros de avenidas e corredores específicos sejam 
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contemplados por ciclovias e pistas de caminhada, serão criadas as condições ideais para atender a 

essa demanda da população.  

O mapa retrata essa proposta, destacando os cursos d'água e suas respectivas APP´s, as áreas com 

remanescentes de cerrado, principais vias de circulação e corredores ecológicos. Na área central do 

setor sul da cidade há uma mancha significativa de remanescente de cerrado, estrategicamente 

localizada entre as nascentes dos córregos Vinhedo, Da Lagoinha, Campo Alegre e Mogi (Figuras 02, 

03 e 04). Propomos que essa área seja transformada em Unidade de Conservação (Parque Natural 

Municipal) juntamente com as áreas de cerrado situadas na cabeceira do córrego Mogi, área 

denominada Jardim Botânico e área situada entre os loteamentos Royal Parque e Jardim Botânico II.  

 
Figuras 02 e 03 – Vista parcial de área remanescente de cerrado localizada no setor sul de Uberlândia. Ao fundo o 

centro da cidade.Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 

 

 

Figura 04 – Vista parcial de área remanescente de cerrado localizada no setor sul de Uberlândia, adequada para se 
implantar uma Unidade de Conservação. Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 

 

Após a regulamentação dessa área como Unidade de Conservação deve ser elaborado e executado 

um projeto que contemple pistas de caminhada, ciclovias e equipamentos de lazer, de forma a torná-la 

uma referência ambiental e de lazer para o setor sul da cidade. Essa área posteriormente seria 
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interligada, através da implantação de corredores ecológicos, às nascentes dos córregos Vinhedo, Da 

Lagoinha e Campo Alegre, conectando-se integralmente a toda a rede de drenagem local.  

As vias públicas em destaque no mapa, constituídas pelo anel viário, Rodovia Uberlândia/Campo 

Florido, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Rondon Pacheco, Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 

Avenida Francisco Galassi, Avenida Geraldo Abraão, Avenida Seme Simão, Avenida Iraque, Avenida 

Dos Inconfidentes/Rafael Marinho, Rua Duque de Caxias, Avenida Angelino Favato e Avenida 

Chapada dos Guimarães, representam os locais onde devem ser implantadas ciclovias e pistas de 

caminhada devidamente arborizadas. 

Os corredores ecológicos, constituídos por essas vias e pela área de cerrado regulamentada como 

Unidade de Conservação, interligarão as manchas (consideradas nesta proposta como os cursos 

d'água) e propiciarão a plena circulação de ciclistas e pedestres, tanto para fins de trabalho, lazer ou 

para a prática de atividades físicas.  

Deve ser ressaltado que o sistema viário de Uberlândia foi constituído a partir da priorização do 

automóvel como meio de locomoção. Desta forma, considerando o atual estágio de urbanização dessa 

cidade, qualquer alteração e/ou criação de alternativas viárias que venha a beneficiar o pedestre e 

ciclista, exigirá dos agentes públicos e cidadãos o dispêndio de recursos financeiros e a implementação 

de medidas restritivas à circulação de veículos (Figura 05). 

 
Figura 05 – Avenida na área central de Uberlândia desprovida de ciclovia. Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 

 
As áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d’água, historicamente não foram tratadas 

adequadamente. Aterramentos, drenagem, edificações e outras ações impactantes certamente criaram 

obstáculos físicos e legais à implantação de equipamentos destinados ao atendimento dos 

ciclistas/pedestres. 
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As vias indicadas nesse estudo para receberem as ciclovias, na maioria dos casos, não dispõem de 

espaço suficiente para a implantação desse equipamento sem que ocorra diminuição do espaço 

destinado à circulação e estacionamento dos automóveis. A alternativa nesses casos seria utilizar parte 

do canteiro central (alguns possuem largura razoável indicando ser viável) e a área destinada a 

estacionamento (Figuras 06, 07, 08 e 09). Em casos extremos, a alternativa seria eliminar uma via de 

circulação de automóvel e até mesmo encerrar a circulação de automóveis. 

 

Figura 06 – Exemplo de via do setor sul de Uberlândia desprovida de ciclovia. Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 
 

 

 

Figura 07 – Exemplo de via do setor sul de Uberlândia desprovida de ciclovia. Detalhe do ciclista circulando pela 
pista de estacionamento. Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 
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Figura 08 – Exemplo de via do setor sul de Uberlândia desprovida de ciclovia. Destaque para pessoas correndo pela 
pista de estacionamento. Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 

 

 

Figura 09 – Exemplo de via do setor sul de Uberlândia desprovida de ciclovia. Essa avenida é intensamente 
utilizada por ciclistas e pedestres para realizar atividades físicas. Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 

 

A proposta aqui apresentada considera que as ciclovias e pistas de caminhadas devem ser 

efetivamente arborizadas de forma a dar qualidade ambiental ao usuário, principalmente através do 

fornecimento de sombra. Não podemos esquecer que Uberlândia-MG localiza-se em zona tropical (18º 

48’ S) com temperaturas médias anuais da ordem de 22º C. A grande incidência solar, em muitas 

situações, inibe o cidadão de utilizar a bicicleta e realizar caminhada no período diurno (Figuras 10, 11, 

12, 13, 14 e 15). 
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Figuras 10 e 11 – Trecho de uma via do setor sul de Uberlândia projetada com ciclovia 
 no interior do canteiro central.  Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 

 

 

Figura 12 – Trecho de uma via do setor sul de Uberlândia projetada com ciclovia ao lado do canteiro central.  Fonte: 
MENDONÇA, M. G. (2013) 

 

 

Figura 13 – Via na área central de Uberlândia projetada com ciclovia ao lado da calçada.  Fonte: MENDONÇA, M. G. 
(2013) 
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Figuras 14 e15 – Ciclovia às margens do Rio Uberabinha. Detalhe do sombreamento provocado pela arborização 
marginal.  Fonte: MENDONÇA, M. G. (2013) 

 

Portanto, a implantação dessa proposta exigirá grande investimento financeiro e um estudo detalhado 

do sistema viário local de forma a equacionar os benefícios gerados pelas ciclovias com o transtorno 

gerado com a diminuição e alteração das vias mencionadas. A médio e longo prazo essas alterações 

se transformarão em um novo paradigma a ser seguido por outros municípios, considerando os 

benefícios gerados ao meio ambiente e qualidade de vida da população. 

A rede hidrográfica do setor sul da cidade de Uberlândia, a partir desta proposta, teria ciclovias/pistas 

de caminhadas ao longo de ambas as margens. Nos locais onde não é possível implantar esse 

equipamento, em razão do uso e ocupação do solo, as vias adjacentes devem ser adaptadas para 

receberem as ciclovias. É importante assegurar a continuidade das ciclovias de modo a garantir ao 

usuário um percurso confiável e sem obstáculos.  

Observando o mapa é possível perceber o tamanho da malha de ciclovias a serem implantadas, 

possibilitando ao usuário o deslocamento rápido e direto entre os diversos bairros do setor sul. 

A área caracterizada como Unidade de Conservação teria uma função ambiental e de lazer expressiva 

para os moradores desse setor da cidade. A vegetação nativa de cerrado/vereda é representativa do 

Bioma Cerrado e encontra-se em bom estado de conservação. Sua institucionalização como Parque 

Natural Municipal, garantiria sua preservação e possibilitaria a criação de um centro de lazer, como já 

ocorre com os Parques Municipais Do Sabiá e Victório Siquierolli.  

Os benefícios ambientais gerados a partir do estabelecimento dessa área em Unidade de Conservação 

são significativos, considerando ainda seu potencial como área permeável. A urbanização dessa área 

nos moldes dos loteamentos adjacentes impactaria ainda mais o sistema de drenagem dos córregos 

Mogi, Lagoinha e Vinhedo. 
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A Unidade de Conservação projetada deve ser interligada, via corredores ecológicos a serem 

implantados (plantio de árvores nativas), às margens dos córregos Vinhedo, Da Lagoinha e Campo 

Alegre. Essa ligação é essencial para ocorrer a integração da bacia hidrográfica do córrego Lagoinha 

com os cursos d’água citados anteriormente. 

Enfim, para se alcançar qualidade de vida faz-se necessário romper com os velhos paradigmas que 

colocam o veículo como prioridade. Reverter essa situação depende de vontade política, audácia 

técnica e conhecimento da realidade. Sonhar com uma cidade menos barulhenta, menos violenta, mais 

verde e mais agradável para se viver tem ganhado adeptos ao longo das últimas décadas. Essa 

proposta representa um exercício de reflexão e proposição visando alcançar uma cidade sustentável. 

Diante da complexidade dos conceitos sobre o desenvolvimento sustentável, a questão da 

sustentabilidade urbana deve ser tratada em diferentes escalas, uma vez que são inúmeras as 

especificidades das cidades e, considerando-as como sistemas complexos abertos, são muitas as 

variáveis que estão em constante transformação.  

  O desenvolvimento sustentável em cidades vem de compromissos ambientais e 
  sociais com as gerações contemporânea  e futura, enquanto cidades sustentáveis 
  vêm de uma realidade já determinada, pressupondo o equilíbrio entre produção e 
  consumo, com fundamento no respeito ao ambiente natural que proporciona o  
  equilíbrio da equação: economia, sociedade e ambiente. (Bazolli, 2012. p. 70) 

 

Acselrad (2009), ao explorar os caminhos para a sustentabilidade urbana, propõe três matrizes 

discursivas que devem ser reestruturadas indo de encontro à temática do desenvolvimento sustentável. 

Quanto à representação técnico material da cidade, o autor trata da eficiência ecoenergética, 

considerando a cidade como um sistema termodinâmico aberto, onde a insustentabilidade urbana esta 

relacionada à alta entropia presente nas trocas energéticas e a irreversibilidade dessa termodinâmica 

advindas do próprio metabolismo urbano. 

Nessa perspectiva técnico material o caminho para a sustentabilidade urbana, balizado pelo 

planejamento urbano, deveria ser voltado para práticas ambientais e tecnologias que poupem espaço, 

matéria e energia como, por exemplo, a reciclagem. Esse caminho apresentaria uma trajetória 

progressiva, a partir da constituição de uma base social sólida de apoio a projetos de mudança técnica 

urbana (educação ambiental, consciência ecológica e reciclagem). ACSELRAD, 2009. 

Ainda segundo Acselrad (2009), as cidades devem ser espaços de qualidade vida, prevalecendo 

aspectos de implicações sanitárias, acessibilidade e cidadania. Quanto à legitimação das políticas 
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públicas, o autor sinaliza que a insustentabilidade urbana é dada pela incapacidade de as políticas 

urbanas se adaptarem a oferta de serviços urbanos e a qualidade das demandas sociais, ou seja, 

desigualdade social no acesso à esses serviços.  

Conclusão 

A proposta de corredores ecológicos entra em sintonia com a Ecologia da Paisagem enquanto 

procedimento metodológico. É importante ressaltar que o sítio urbano de Uberlândia possui atributos 

naturais que facilitam a implantação dessa proposta, tanto em relação ao relevo plano quanto à 

presença de bacias hidrográficas que são "estradas naturais".  

O planejamento urbano baseado no desenho de bacias hidrográficas tem sido utilizado pelos 

planejadores principalmente por representar limites naturais de fluxo da água, facilitando o 

estabelecimento de unidades de planejamento urbano. 

O uso da bicicleta sempre foi tradicional em Uberlândia, pois o relevo facilita muito este tipo de 

transporte. Com o crescimento da cidade, optou-se a por outros meios de locomoção como carros e 

ônibus, a exemplo da maioria das cidades do país. Cabe aqui ressaltar que essa política de transporte 

vai de encontro aos interesses econômicos dos grupos concessionários e da própria indústria 

automobilística e, em Uberlândia, não é diferente. Hoje, o discurso tem que ser outro e a implantação 

de meios alternativos tem que estar presente nas discussões a cerca de planejamento urbano.   

Torna-se então necessário a elaboração de políticas públicas que facilitem e incentivem a utilização de 

transportes alternativos, como a bicicleta, tanto por se configurar como um meio de locomoção 

econômico quanto por ser ambientalmente sustentável e promotor de qualidade de vida.  Daí, 

defendemos a nossa proposta dos corredores que além de preservação da natureza, tem seus 

rebatimentos sociais e econômicos. Como conclusão da nossa proposta, para que ela se aplique é 

necessário campanhas educativas que incentivem o uso desse transporte alternativo, paralelamente à 

implantação física de ciclovias e pistas de caminhada.  

Contudo, articular e promover mudanças no aparelhamento das cidades e práticas urbanas, de forma a 

enraizar o planejamento urbano no desenvolvimento sustentável, ainda requer a afirmação de ações 

intersetoriais e conjuntas entre Estado e sociedade civil. Um aprimoramento da prática democrática no 

sentido de refinar o planejamento urbano, tornando-o mais eficiente. 

Hoje, o pensamento científico tem se pautado nas transformações das cidades em ambientes 

saudáveis e para isso, a sustentabilidade ambiental baseada na função ecológica, deve ter o seu lugar 
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de destaque no planejamento urbano. Portanto, a proposta que defendemos vai de encontro à 

preservação do que resta do ambiente natural do sítio urbano e ao mesmo tempo que esse ambiente 

propicie uma vida mais saudável, não só para o homem, mas para todos os seres vivos que fazem 

parte do ecossistema, ou seja, da teia da vida. 
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