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Introdução 

Esse artigo tem como objetivo analisar os impactos sócio-espaciais causados pelo 

Center Shopping de Uberlândia (Cf. FIGURA 01), um mega-empreendimento regional, que 

vem transformando o cotidiano da população, as áreas do entorno e recentralizando as 

atividades comerciais e de serviço, desde o inicio da década de 1990. 

As transformações nesse espaço e no modo de vida da vizinhança aconteceram de 

modo rápido e violento, desconsiderando os valores sócio-ambientais atrelados à vida das 

pessoas dessa área. As formas arquitetônicas e urbanas, tidas como modernas, crescem ao 

redor da área do empreendimento, assim como as obras de infra-estrutura que foram sendo 

ampliadas e implantadas, para facilitar a fluidez das pessoas, das mercadorias, das 

informações e dos transportes. 

Uma paisagem sempre em construção, bairros com características distintas, 

moradias e equipamentos degradados, edifícios reformulados, terrenos baldios, comércios e 

serviços implantados em locais improvisados, avenidas poluídas de automóveis, ônibus e 

“out-doors”, uma constante mutação. Os moradores convivem com essas mudanças à sua 

volta, atentos e inseguros, procurando adaptar-se rapidamente à realidade que se 

apresenta, para não serem excluídos. 

As tradições e hábitos de cidade do interior vão sendo deixados para trás, na 

lembrança dos antigos moradores, que se esforçam para incorporar os elementos típicos da 

nova urbanidade. 

                                                 
1 Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia. Mestre na 
área de Geografia e Gestão do Território, pelo Instituto de Geografia da Universidade Federal de 
Uberlândia – MG. 
 isabellas @netsite .com.br 

 10042 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 Figura 01 – Center Shopping – Uberlândia/MG – Bairro Tibery 

  Autora: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Para entender a contextualização dessa forma de ocupação na paisagem urbana, foi 

delimitada uma área, com raio de 500 metros, segundo a EBTU – Empresa Brasileira de 

Transporte Urbano, traçado a partir do cruzamento de duas importantes avenidas da cidade, 

João Naves de Ávila e Rondon Pacheco, onde se encontra o “shopping center”. Esse limite 

foi denominado de área de influência, sendo composto por cinco bairros circunvizinhos, 

Tibery, Cazeca, Santa Mônica, Saraiva, Nossa Senhora Aparecida (Cf. FIGURA 02 e 03). 

Um critério geralmente usado fixa, como Área de Influência, aquela 

com raio em torno de 500 metros, configurando, assim, a distância 

máxima idealizada para um percurso a pé ao local da ação, seja ela 

de natureza pontual, linear ou areal. Para uma delimitação mais 

precisa, devem-se levar em conta, dentre outros, os seguintes 

aspectos: a existência de eixos viários que atuem como barreiras; 

homogeneidade nos padrões tipológicos de uso, ocupação e 

parcelamento do solo; e homogeneidade na legislação urbanística 

proposta para a área. (FARRET, 1984 p.18). 

A definição da área de influência é o ponto chave dessa metodologia, tal medida 

deve estar de acordo com as características de cada empreendimento. É a partir dessa 

definição que se inicia todo o processo de levantamento dos dados. 
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Figura 02 – Localização do Center Shopping, Área urbana de Uberlândia-MG e principais 

vias de acesso. 

Definida a área de influência, foi levantada a área de cada espaço, cujos os 

percentuais estudados representam um valor em torno de 10% do total de cada bairro (Cf. 

TABELA 01).  

Bairros do entorno Área total dos 
bairros 

Área de influência Percentual sobre à 
área total dos bairros 

Tibery (Vila Corrêa) 3. 239.573 m² 367.413 m²  11,34% 
N. S. Aparecida 
(Conj. Bandeirantes) 

2.019.273 m² 192.021 m²  9.5% 

Cazeca  258.924 m²  61.822 m² 23,87% 
Santa Mônica 4. 044.863 m² 254.467 m²  6,29% 
Saraiva ( Santa Maria) 1. 408.215 m² 158.172m² 11,27% 
Total – hectare 10.970,848m² 103.442hectares 0,47% do total da área 

urbana do município 
TABELA 01: Bairros selecionados: Dados referentes às áreas totais dos bairros do entorno 

do Center Shopping e das dimensões de acordo com a área de influência - 2004. 

Fonte: Mapa de uso e ocupação do solo do município, SEDUR – PMU/2003. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella S., 2004. 
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Figura 03 – Bairros do entorno - Center Shopping e Área de influência 
  Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004.
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A pesquisa foi pautada no Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001, que solicita a 

elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, para obtenção da licença de 

construção, ampliação e funcionamento de grandes empreendimentos públicos e privados. 

De acordo com esse instrumento foram levantados dados que respondessem no mínimo as 

seguintes questões: Adensamento populacional (provisório e permanente), usos e 

ocupações, valorização imobiliária, equipamentos comunitários, geração de tráfego e 

paisagem urbana. As análises e diagnósticos dos dados revelaram alterações significativas 

na paisagem urbana, positivas e negativas, de acordo com o ponto de vista dos diferentes 

agentes. 

Metodologia 

O primeiro passo foi o levantamento do referencial teórico baseado no tema, pelo 

qual se percebeu as sucessivas transformações arquitetônicas, urbanísticas e ambientais 

causadas pelos “shopping centers” no Brasil e no mundo. O entendimento do Estatuto da 

Cidade fez-se necessário, juntamente com o conhecimento de estudos de caso, 

fundamentados a partir dos impactos decorrentes da implantação de grandes 

empreendimentos públicos e privados. 

Localmente, a observação voltou-se para o Center Shopping de Uberlândia. Ocorreu 

o entendimento da história da cidade, desde o surgimento das áreas centrais à implantação 

do empreendimento. Todo esse levantamento fez-se premente, visto que seria necessário 

realizar um processo de análise comparativa entre os dados coletados durante a década de 

1980, anteriores à implantação do Center Shopping e da realidade atual. 

 10045



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Percorreu-se toda a legislação urbanística, a formação dos bairros, a implantação 

dos grandes equipamentos públicos, os fatores de adensamento e a valorização imobiliária 

dessa área de influência. Foram encontrados registros, imagens e informações a partir dos 

anos de 1984, 1989, 1995 e 2002 sendo que os levantamentos feitos no campo foram 

realizados em 2004. 

O trabalho de campo partiu das observações empíricas, qualitativa e quantitativa da 

realidade do entorno do shopping e de uma pesquisa com os moradores, comerciantes e 

prestadores de serviço dos bairros circunvizinhos. Esse se realizou com o objetivo de 

conhecer o perfil dos usuários, as práticas do cotidiano, a realidade e a história do local, 

visando identificar as transformações expressivas sob a ótica da população. 

 Sistematizados os dados, buscou-se uma metodologia adequada para avaliar as 

transformações ocorridas nessa área de influência, sem subjetividades, e que esclarecesse 

os reais impactos positivos e negativos advindos da implantação do Center Shopping. A 

partir desse ponto, procurou-se uma ferramenta que auxiliassem na interpretação dos dados 

e na visualização dos possíveis impactos. 

 O processo de análise foi comparativo, a partir dos dados anteriores à implantação 

do empreendimento (1984) e atuais (2004), definindo pesos e indicadores, resultando em 

mapas temáticos. Essa ferramenta pode facilitar a compreensão dos diagnósticos técnicos e 

auxiliar nas argumentações durante a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - 

EIV-, para a comunidade, órgãos públicos e empreendedores. 

As figuras auxiliarão na interpretação final, pois as cores permitirão uma definição 

clara das áreas sujeitas aos impactos. Foi utilizada, nesse caso, uma escala de cores, para 

definir o valor dos impactos, da seguinte maneira: 

1. Cinza chumbo: área impactada - situação bastante crítica; 

2. Cinza escuro: área crítica, sujeita a intervenções a curto prazo; 

3. Cinza médio: área sujeita a intervenções a médio prazo; 

4. Cinza: área sujeita a intervenções a longo prazo - situação regular; 

5. Cinza claro: impacto fraco sobre a área. 

Esse recurso permitiria um esclarecimento de todos os fatos, pelos quais a 

população, os agentes públicos e privados, conjuntamente, poderiam propor soluções e 

contrapartidas para melhoria das condições de vida da população deste local. 
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A realidade de Uberlândia: análise dos impactos causados pelo Center Shopping ao 
longo dos anos 

Os estudos sobre os impactos de vizinhança dispensam as questões referentes ao 

projeto do edifício e dizem respeito ao empreendimento em sua totalidade acerca da 

paisagem urbana, as atividades humanas instaladas na vizinhança, ou seja, a 

movimentação de pessoas e mercadorias, a infra-estrutura implantada e os recursos 

naturais existentes. 

Conhecer e perceber a população do entorno do empreendimento é uma condição 

imperativa. Levantar informações com os órgãos municipais, entender a história e os 

processos de formação dos espaços urbanos auxiliam na materialização dos dados de 

forma a compreender os possíveis impactos causados pelo Center Shopping. 

Para melhor entendimento do processo de transformação provocado pela 

implantação deste mega-empreendimento como um novo modo de produção do espaço 

urbano e que monopolizou grandes extensões de áreas na cidade, fez-se necessária uma 

tomada de posição, fundamentada em uma análise criteriosa das informações coletadas. 

O processo, descrito a seguir, tem a finalidade de gerar uma metodologia que 

colabore com o desenvolvimento de outros estudos do mesmo fim. As análises e 

comparações definem os resultados que foram sintetizados através dos mapas temáticos da 

área, de acordo com uma escala de cores, diferenciando as áreas sujeitas a impactos (cinza 

escuro) das com baixo impacto ( cinza claro). 

Adensamento populacional (provisório e permanente) 

Inicialmente, de 1984 a 1989, os bairros do entorno ao Center Shopping, Cazeca e 

Nossa Senhora Aparecida apresentavam-se mais consolidados do que os bairros Tibery, 

Santa Mônica e Saraiva, devido à proximidade da área central. Porém, ao longo dos anos, 

essa realidade transformou-se, revelando novos fatos, como a consolidação dos grandes 

equipamentos públicos e privados e dos eixos viários, consagrando a “nova área central”. 
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 Em razão desses fatores, a população permanente (residencial) e a provisória 

(comércio e serviço) dos cinco bairros levantados revela um aumento quantitativo ao longo 

dos anos. 

Julgando que o adensamento populacional elevado é prejudicial à qualidade de vida 

da população e do ambiente urbano, gerando sobrecarga à infra-estrutura existente, 

congestionamentos, escassez de espaços verdes e livres para o lazer, destruição do tecido 

e modo de vida urbano, adotou-se um índice de população ideal igual a 250 hab./ha. 

 Esse índice foi aplicado considerando o fato da área em questão ser a nova “área 

central” da cidade, expondo um número significativo de habitantes transitórios, além do que 

baixas densidades demográficas trazem sérias desvantagens como tamanho excessivo das 

áreas urbanas, aumento dos custos de transportes e diminuição dos contatos humanos, 

segundo Ferrari (1984). 

Para cada caso específico, deve-se estudar a densidade econômica ou ótima, 

levando-se em conta o nível e o gênero de vida da população e, sobretudo, o 

custo unitário dos equipamentos urbanos. Deve-se, dentro da realidade local, 

adensar ao máximo a população urbana. No Brasil, parece que a densidade 

econômica situa-se entre 250 e 450 hab./ha. (densidade residencial bruta 

média)( FERRARI, 1984,p.350). 

 Segundo os dados do IBGE e da Secretaria de Planejamento Urbano da PMU, a 

área urbana do município é igual a 219 km² (21.900,0 ha), e a população urbana em 2000 

era de 487.887 habitantes, equivalendo a, aproximadamente, 45hab/ha. Esse valor é 

bastante baixo e não corresponde à realidade das cidades médias brasileiras, levando em 

consideração que a área de influência definida, é um desdobramento do núcleo central que 

continua em processo de expansão. 

Diante do parâmetro ideal adotado, 250hab/ha, foi possível indicar que bairro 

apresenta áreas sujeitas a impactos, que seria o de maior adensamento. Ou seja, a 

somatória da população permanente e provisória deve ultrapassar o índice de população 

ideal adotado. Essa análise pode ser observada logo a seguir. 

Observando os dados referentes à dimensão populacional de toda a área dos bairros 

entre os anos de 1985 e 2002, verificou-se, em um primeiro momento, que apenas no bairro 

Santa Mônica ocorreu adensamento significativo, TABELA 02. Mas a análise correta 

acontece com base na área de influência, conforme as tabelas abaixo, 03 e 04:  

Bairros do entorno 
 

1985 
População total 

2002 
População total 

Tibery(Vila Corrêa) 23.778 hab. 19.858 hab. 
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N. S. Aparecida (Conj. Bandeirantes) 17.239 hab. 13.116 hab. 
Cazeca 3.178 hab. 3.188 hab.
Santa Mônica 19.487hab. 29.696 hab.
Saraiva (Santa Maria) 11.3762 hab. 8.867 hab.

TABELA 02: Bairros selecionados: Dados referentes a população total dos bairros 

do entorno do Center Shopping dos anos de 1985 e 2002. 

Fonte: IBGE e Secretaria de Planejamento Urbano – SEDUR da PMU. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Nesse sentido, para quantificar a população permanente atual da área de influência, 
foram estimadas quatro pessoas por residência, encontrando o número relativo de 

habitantes; tanto da população permanente de cada área durante a década de 1980, quanto 

durante a década de 2000. 

Quanto ao número referente à população provisória, foi levantada a quantidade de 

estabelecimentos comerciais e de serviços de cada período, de acordo com a área de 

influência. Na tabela abaixo, pode-se observar os dados relacionados aos números da 

população residente e de estabelecimentos de comércio e serviços. 

Ao fazer a análise dos dados, observamos que as áreas mais adensadas em termos 

populacionais ao longo dos anos são aquelas dos bairros Tibery e Saraiva. Já no que diz 

respeito ao número de estabelecimentos de comércio e serviço, seriam as áreas dos bairros 

Tibery e Santa Mônica. 

 

 1984 2004 
Bairros do entorno 
 

Nº População 
permanente 

Nº Comércios 
e Serviços 

Nº População 
permanente 

Nº 
Comércios 
e 
Serviços3

Diferença entre a 
população 
permanente 
Durante os 
últimos 20 anos 

Tibery (Vila Corrêa) 464 hab. 03 1.352 hab. 220 
 

888 

N. S. Aparecida 
(Conj. Bandeirantes) 

1076 hab. 01 1.276 hab 36 200 

Cazeca 552 hab. 04 844 hab 36 292 
Santa Mônica 1.172 hab 01 1.952 hab 82 780 
Saraiva (Santa Maria) 500 hab. 04 1.435 hab 42 935 
TOTAL 3. 764 hab. 13 6. 859hab. 416 --------- 

TABELA 03: Bairros selecionados - Dados referentes ao número de população 

permanente e de comércios e serviços da área de influência do entorno do Center 

Shopping-1984 e 2004-e diferença entre a população permanente ao longo dos anos. 

                                                 
2 Dado da quantidade populacional do Bairro Saraiva em 1985: 8.264 hab. 
3 Este número inclui as áreas de comércio e serviço do Center Shopping. 
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Fonte: Lista Telefônica – Companhia Telefônica Brasil Central - CTBC e mapa 

cadastral-SEDUR/PMU, 1984/1989/2004 e levantamento no local. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Considerando o parâmetro de 250 hab/ha, percebe-se que a questão referente à 

análise do adensamento permanente pode vir a ser interpretada sob outro ponto de vista. 

Pela TABELA 04, notamos que todas as áreas levantadas encontram-se bem distantes do 

adensamento ideal. Pressupõe-se, portanto, de acordo com os dados acima, que o número 

de habitantes permanente dos bairros analisados está bem abaixo em relação ao número de 

população ideal por hectare adotado. Com base nesses números encontrados, os bairros 

Cazeca e Tibery, aproximam-se do adensamento ideal se compararmos com os demais, 

podendo estes serem impactados, caso ocorra aumento da população permanente no 

futuro. 

Bairros do entorno Áreade 
influência 

NºPopulação 
Habitacional Ideal 

Diferença 
Ideal e 
Existente 

NºPopulação 
Habitacional 
2004 

Tibery(Vila Corrêa) 13.07 hectare4 3.267,50hab. 1.915,5 hab. 1.352 hab. 
N. S. Aparecida 
(Conj. Bandeirantes) 

19.20 hectare 4.800 hab. 3.524 hab 1.276 hab. 

Cazeca 6.182 hectare 1.545,50hab. 701,5 hab. 844 hab.
Santa Mônica 25.45 hectare 6.362,5 hab. 4.410,5 hab 1.952 hab.
Saraiva ( Santa Maria) 15.87hectare 3.967,5 hab. 2.532,5 hab 1.435 hab.

TABELA 04: Bairros selecionados - Dados referentes à dimensão da área de cada 

bairro e ao número de população permanente da área de influência do entorno do Center 

Shopping – 2004 e número de população ideal de acordo com o índice adotado 250hab/ha 

Fonte: Lista Telefônica–Companhia Telefônica Brasil Central/CTBC e mapa 

cadastral-SEDUR/PMU, 2004 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Por outro lado, no bairro Cazeca, existem poucas áreas de comércio e serviço, se se 

comparará-lo com o bairro Tibery, sendo relativa a intensidade dos impactos sobre as áreas 

desse bairro, pelo fato de, ali, não circular uma população pendular diariamente. De acordo 

com a TABELA 03, o bairro Tibery possui maior número de comércio e de serviços, atraindo 

uma população flutuante maior . 

Os dados coletados demonstram que o Center Shopping recebe cerca de 23.000 

visitantes/dia, sendo que o hipermercado Carrefour acolhe cerca de 8.000 pessoas/dia5. 

Estas, somadas à presente população residente encontrada (1.352 habitantes) na TABELA 

                                                 
4 Essa área corresponde ao local onde foram encontradas as moradias, o restante da área  
( 23.67 ha)  foram ocupados por comércio e serviços. 
5 Fonte: Administração Center Shopping - 2003 
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04, ultrapassam (32.352 hab./dia/hectare) o ideal de 9.185,00hab/ha, resultando em prejuízo 

à qualidade do espaço urbano. 

Pode-se também, realizar a sobreposição dos dados, da população permanente 

(residencial) e provisória, através das imagens, e verificar qual o bairro do entorno do Center 

Shopping poderia estar mais sujeito a impactos advindos deste grande empreendimento ao 

longo do tempo. 

O resultado mostra que o bairro Tibery poderia estar sendo mais impactado, seguido 

dos bairros Cazeca, Saraiva e Santa Mônica/Nossa Senhora Aparecida. 

Uso e ocupação do Solo 

 Para análise dos usos e ocupações do solo, foi necessária a elaboração de mapas, 

baseado nos levantamentos de campo e cadastral da área, mediante aerofotos e imagens 

de satélites e dados coletados por intermédio da lista telefônica do município dos períodos 

de 1989 e 2004. A predominância dos usos foi expressa em percentuais, para facilitar o 

processo de comparação e visualização das transformações ao longo dos anos. Essa 

solução foi adotada, pois os dados e as fontes referentes à década de 1980 não dispunham 

de informações cronológicas e cadastrais homogêneas. 

  De acordo com a leitura dos dados, foi necessário definir “pesos”, para esclarecer as 

informações, compará-las e analisá-las, visualizado a unidade mais impactada nesse 

quesito. Os pesos adotados foram os seguintes: 

• Para os valores acima de 50% - peso 3 – alta predominância de usos; 

• Para os valores acima de 15%- peso 2 – relativa predominância de usos; 

• Para valores abaixo de 15% ( até 0,5%) - peso 1 - baixa predominância de usos. 

Posteriormente, os pesos foram somados totalizando resultados distintos. No ano de 

1984, os bairros indicam pesos mais homogêneos, sendo que, no ano de 2004, os bairros 

Tibery, Saraiva e Cazeca mostram pesos decimais. Comparando as tabelas 05 e 06, 

verifica-se que as áreas dos bairros Saraiva, Santa Mônica e Tibery sofreram maiores 

alterações de usos no decorrer dos últimos 20 anos. A diferença dos pesos referente aos 

anos de 1984 e 2004 são, respectivamente, iguais a 5 (Tibery), 3 (Saraiva) e 2 (Santa 

Mônica). Os bairros Cazeca e Nossa Senhora Aparecida revelam diferenças iguais a um, 

significando baixas alterações de uso. 

As áreas do bairro Santa Mônica transformaram-se devido à implantação da Prefeitura 

Municipal e à expansão da Universidade Federal, bem como as áreas do bairro Saraiva, 

ocorrendo, então, o processo de verticalização das moradias. De outro lado, as áreas do 
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bairro Tibery diferenciam-se das demais, em razão da alta predominância de usos voltados 

ao comércio e serviços, ao adensamento residencial e à redução dos lotes vagos.  

1984/USOS Santa 
Mônica 

Cazeca Saraiva 
(St. Maria) 

N. S.Aparecida 
(Conj.Bandeirantes) 

Tibery 
(Vila Corrêa) 

Residencial 
(unifamiliar) 

70% 3 75,5% 3 67,3% 3 71,4% 3 39,5% 2 

Misto 
(comércio/residência) 

----- 0 -------- 0 -------- 0 -------- 0 -------- 0 
Comércio/Serviço 1,2% 1 7% 1 1,6% 1 -------- 0 0,25% 0 
Institucional 0,5% 1 0,7% 1 0% 0 1% 1 0,5% 1 
Áreas verdes ----- 0 1% 1 0,5% 1 ------ 0 0,25% 0 
Multifamiliar 0,3% 0 1,6% 1 2,6% 1 1,7% 1 ----------- 0 
Lotes vagos 28% 2 14,8% 2 24% 2 25,9% 2 59,5% 3 
TOTAL Pesos  7  9  8  7  6 

TABELA 05: Bairros selecionados - Dados referentes aos usos e às ocupações do 

solo da área de influência do entorno do Center Shopping – 1984. 

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano – PMU e lista telefônica – CTBC - 1989 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 

2004/USOS Santa 
Mônica 

Cazeca  Saraiva 
( St.. Maria) 

N. S.Aparecida 
(Conj.Bandeirantes) 

Tibery 
(Vila Corrêa) 

Residencial 
(unifamiliar) 

64% 3 62% 3 50% 3 78,15% 3 69% 3 

Misto  (comércio/ 
residência)  

7% 1 11% 1 4% 1 7,5% 1 5,5% 1 

Comércio/Serviço 15% 2 16% 2 18% 2 6,5% 1 12,5%6 3 
Institucional 1,5% 1 1% 1 1,5% 1 1,25% 1 1,0% 1 
Áreas verdes 0,5% 07 1% 1 1,5% 1 -------- 0 0,75% 1 
Multifamiliar 7% 1 3% 1 15% 2 1,6% 1 1,5% 1 
Lotes vagos 5% 1 6% 1 10% 1 5% 1 10% 2 
TOTAL Pesos  9  10  11  8  11 

TABELA 06: Bairros selecionados - Dados referentes aos usos e às ocupações do 

solo da área de influência do entorno do Center Shopping – 2004. 

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano – PMU e lista telefônica – CTBC – 2004 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 Diante dessas tabelas, observa-se que as áreas do bairro Tibery podem estar sendo 

bastante impactadas pela instalação do Center Shopping. Entretanto é necessário destacar 

que ainda ocorre a presença de lotes vazios no entorno do “shopping center”, podendo 

estes, no futuro, serem ocupados por edifícios de hotéis e escritórios, clínicas médicas e 
                                                 
6 Foi considerado peso igual a 3 para comércio e serviço da área do  bairro Tibery devido ao fato da 
concentração de comércio e serviço no interior do Center Shopping. 
7 Foi considerado “zero”, devido estas áreas verdes serem  atualmente os canteiros viários. 
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odontológicas, escolas de informática, entre outros, tendo em vista a localização e a 

proximidade com o empreendimento. 

Valorização Imobiliária 

 Nesta questão foram analisados os valores dos terrenos, dos bairros do entorno do 

Center Shopping nos últimos 20 anos, com o objetivo de aferir se o Center Shopping, 

impactou sobre o valor da terra. O quadro abaixo apresenta os valores dos imóveis, na 

moeda americana. Por esse panorama, podem-se verificar as diferenças ao longo dos anos 

e compreender o processo de valorização imobiliária. Os valores abaixo descritos 

encontram-se de acordo com o tamanho do lote, aproximadamente 450m² (15m x 30m), 

podendo ocorrer alterações nas dimensões, em função da localização de cada terreno. 

 

Bairros 1982 1989 1994 1999 2002 
Tibery(VilaCorrêa) U$S 768,00 U$S 1.840,00 U$S 21.000,00 U$S 11.000,00 U$S 7.000,00 

Cazeca U$S 1.535,00 U$S 1.400,00 U$S 17.000,00 U$S 18.000,00 U$S 16.500,00 

Santa Mônica U$S 672,00 U$S 1.200,00 U$S 19.000,00 U$S 11.000,00 U$S 11.000,00 

Saraiva(Santa 
Maria) 

U$S 1.920,00 U$S26.000,00 U$S 41.667,00 U$S 19.500,00 U$S 18.700,00 

N.S.Aparecida 
(Conj.Bandeirantes) 

................. ............... U$S 21.000,00 U$S 19.500,00 U$S 15.300,00 

 

QUADRO 01: Bairros selecionados - Dados referentes aos valores dos imóveis nos 

anos de 1982 a 2002 

Fonte: Jornal Informativo de Uberlândia e Jornal Correio de Uberlândia e Banco 

Central do Brasil, 2003. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 Na década de 1980, a valorização dos imóveis ocorreu em função do aumento 

gradativo e contínuo da inflação. A partir de 1994, com a instalação do Center Shopping e 

do Centro Administrativo de Uberlândia, os bairros Santa Mônica e Saraiva tiveram 

considerável valorização imobiliária, atraindo os investidores para essa área. Vale 

acrescentar, que nesse momento, o valor dos imóveis estava altamente depreciado, em 

virtude da brutal queda da inflação no Brasil. 

 No final da década de 1990, aconteceu a crise cambial nos países asiáticos, com a 

quebra de grandes corretoras e bancos, o que provocou, no Brasil, considerável demanda 

pela moeda americana. As bandas cambiais, como instrumento de controle da economia, 

foram suprimidas, determinando elevada desvalorização da moeda brasileira (Real). Os 

imóveis sofreram impacto depreciativo em razão desse fenômeno. Em 2002, devido à baixa 
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demanda e à queda da renda do trabalhador, esses imóveis permaneceram aquém do seu 

real valor. 

 Quanto aos imóveis do bairro Nossa Senhora Aparecida, principalmente as áreas do 

Conjunto Bandeirantes, não se observou a valorização imobiliária, pois todos ali existentes 

estavam incorporados ao Sistema Brasileiro de Habitação – SBH. Atualmente, tais imóveis 

encontram-se depreciados além de ocorrer a resistência de alguns moradores antigos em 

permanecer nesse local devido à falta de oportunidade de negócios e à vantagem da 

localização. 

 No quadro 01, verifica-se maior valorização dos imóveis no bairro Saraiva. 

Entretanto, a diferença dos valores, ao longo dos anos, mostrou que os imóveis no bairro 

Santa Mônica valorizaram 16 vezes. 

As áreas desse bairro foram mais valorizadas em decorrência da expansão contínua 

da Universidade Federal de Uberlândia, da instalação do Centro Administrativo, além do 

processo da construção civil orientar os investimentos para essa área (edifícios residenciais, 

de quatro pavimentos, direcionados aos estudantes e funcionários da universidade). Esse 

fato intensificou-se, pois essa área, no início da década de 1980, mostrava-se pouco 

adensada, facilitando a especulação imobiliária. Atualmente, os antigos moradores e 

familiares, por não apresentarem condições de conservar suas residências, são expulsos de 

suas moradias em troca de “preciosas” ofertas imobiliárias. Outros permanecem no local, 

adaptando seus imóveis para o comércio informal, na ilusão de dias melhores. 

Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 

 Para verificar o impacto causado no tráfego pelo Center Shopping, visto que alguns 

dados não foram coletados, devido à inexistência sistematizada destes por parte dos órgãos 

municipais, partiu-se da análise da hierarquia viária e das transformações no sistema de 

transporte que foram realizadas pelo Poder Municipal, para atender às demandas da 

população durante os anos de 1984 a 2004. 

 Para tal, foi adotado também o sistema de pesos, de 1 a 5, de acordo com a 

importância de cada via (Cf. QUADRO 02). Foram incorporadas as definições encontradas 

na Lei do Sistema Viário do Município para definir o grau de importância de cada via.  

Peso 5 Vias Estruturais, considerando que é a 
via que dá suporte ao transporte coletivo 
urbano ao longo dos eixos estruturais, 
constituindo a ossatura principal do sistema 
viário.  

Vias Rápidas, constituídas por vias de 
elevada capacidade de tráfego e fluidez, com 
a função de permitir deslocamentos rápidos 
sem cruzar o “centro” da cidade. 
 

Peso 4 Vias Arteriais de Penetração, são vias que permitem uma conexão radial, com origem no 
centro e destino periferia, ou vice – versa.  

Peso 3 Vias Coletoras, são vias que distribuem e coletam o tráfego oriundo de vias locais, permitindo 
também os itinerários de transporte coletivo dentro de cada bairro. 
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Peso 2 Vias de Transposição, são vias que permitem a ligação entre as vias rápidas na área central, 
operando geralmente em binários ( sentidos opostos). 

Peso 1 Vias locais, vias com uso predominantemente residencial, dão suporte ao tráfego local. 
QUADRO 02: Dados referente estrutura viária de cada bairro inserido na área de 

influência 

Fonte: Lei do Sistema Viário – Secretaria de Transportes – PMU -2004 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 Na seqüência, foi aferido o número de vias existentes dentro do raio de abrangência 

estudado. As vias locais não foram quantificadas devido à heterogeneidade de cada área, 

cuja função restringe-se apenas para o tráfego local. Para analisar qual a área mais 

impactada, dentro desse critério, realizou-se uma somatória dos pesos e, posteriormente, a 

diferença entre estes ao longo dos anos. 

 A área que obtiver um peso maior que as demais está sendo considerada sujeita a 

reavaliações, isto é, seria necessário um diagnóstico técnico e preciso para medir os 

impactos gerados pelo fluxo de veículos e transportes públicos. Os volumes de tráfego, os 

índices de severidades (acidentes) detectados, junto ao entroncamento das avenidas João 

Naves de Ávila e Rondon Pacheco, os fluxos e a quantidade de vagas de estacionamento 

apresentados pela administração do Center Shopping também devem ser considerados. Os 

quadros abaixo demonstram a realidade viária nos anos de 1989 e 2004.  

Bairros 
Total pesos 

1989 Avaliação/Pesos 

Tibery (Vila Corrêa) 05 vias coletoras/02 vias arteriais 23 pesos 

Cazeca 01 via coletora/02 vias arteriais 11 pesos 

Saraiva (St. Maria) 01 via coletora/02 vias arteriais 11 pesos 

Santa Mônica 02 vias coletoras/01 via arterial 10 pesos 

N. S Aparecida 
(Conj. Bandeirantes) 

 01 via coletora/02 vias arteriais 
 

11 pesos 

QUADRO 03: Bairros selecionados - Dados referentes à estrutura viária/pesos de 

cada bairro inserido na área de influência em 1989. 

Fonte: Lei do Sistema Viário 4868/88 – Secretaria de Trânsito e Transportes – PMU. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 Em 1989, já ocorria um volume médio de tráfego no entroncamento das avenidas 

Rondon Pacheco e João Naves de Ávila em torno de 13.987 VmDi, segundo a Secretaria de 

Trânsito e Transporte do município. 
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De acordo com o critério definido, a maioria dos bairros, revela pesos similares, 

apenas no bairro Tibery encontrou-se peso superior, igual a vinte e três, segundo o quadro 

acima. 

 Em 2004, o cenário altera-se, sendo necessário atribuir novas funções às vias 

existentes, de acordo com o aumento do volume de veículos. As áreas do bairro Tibery, 

nesse caso, também mostram um peso maior que as demais,de acordo com o quadro 04: 

Bairros 
Total pesos 

2004 Avaliação/Pesos 

Tibery(Vila Corrêa) 
 

05 vias coletoras/01 via arterial 
01 via estrutural/01 via rápida 

29 pesos 

Cazeca 01 via coletora/01 via estrutural/01 via rápida 13 pesos 

Saraiva (St. Maria) 01 via arterial/01 via estrutural/01 via rápida 14 pesos 

Santa Mônica 02 coletoras/02 vias arteriais/01 via estrutural 19 pesos 

N. S Aparecida 
(Conj. Bandeirantes) 

02 vias coletoras/02 vias de transposição 
01 via estrutural /01 via rápida 

20 pesos 

QUADRO 04: Bairros selecionados - Dados referentes à estrutura viária/pesos de 

cada bairro inserido na área de influência em 2004. 

Fonte: Lei do Sistema Viário – Secretaria de Trânsito e Transportes – PMU. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 A diferença ao longo dos anos indica maior alteração no bairro Nossa Senhora 

Aparecida, em vista do surgimento das vias limítrofes ao Conjunto Residencial Bandeirantes 

e das vias junto ao Campus Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, que, 

atualmente, recebem e levam o fluxo do “novo centro” ao “antigo” núcleo central da cidade. 

Essa mesma diferença encontra-se nas áreas do bairro Santa Mônica, devido à presença de 

grandes avenidas arteriais e sendo esse bairro uma ligação única para o bairro Segismundo 

Pereira. 

 Em seguida, as áreas do bairro Tibery, expondo uma diferença de 6 pesos e, em 

último, as áreas dos bairros Cazeca e Saraiva ( Santa Maria) ,que possuem a maioria das 

vias voltadas a atender ao tráfego local, por serem áreas com ocupações mais residenciais. 

 Baseado nesse critério, conclui-se que, apesar das áreas do bairro Tibery não 

apresentarem pesos elevados, o Center Shopping é um complexo que atrai um expressivo 

número de veículos, além de oferecer uma grande quantidade de estacionamento 

comercializado e gratuito. 

 Segundo Portugal e Goldner (2003), os empreendimentos de grande porte, como 

“shopping centers”, localizados em pontos estratégicos da cidade, caso do Center Shopping, 

podem causar elevados prejuízos imediatos. Nesse caso, seria interessante analisar o 
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agrupamento de pólos geradores que se encontram nessa área, como a Universidade 

Federal de Uberlândia-Campus Santa Mônica e a Prefeitura Municipal da cidade. 

 Mediante os dados coletados, esta análise seria apenas um primeiro olhar na imensa 

geografia de trânsitos e transportes. Entende-se que existe uma grande concentração de 

veículos nas vias de maior importância da cidade, ocorrendo uma forte produção de tráfego 

veicular, danosa à qualidade do ambiente, principalmente, nas vias do entorno do Center 

Shopping. Esse impacto no tráfego aumenta a poluição atmosférica e sonora, gera 

congestionamentos e acidentes no trânsito, desapropriações e degradações nos usos dos 

terrenos, alterações na ocupação do entorno, valorização e desvalorização dessas áreas 

(PORTUGAL e GOLDNER, 2003). A alta densidade de veículos automotores, presente em 

grande parte das cidades de porte médio altera a estética urbana e a identidade 

paisagística, prejudicando a qualidade visual do ambiente. Hoje, a cidade de Uberlândia 

possui a 2ª maior frota de veículos de Minas Gerais, com 160 mil carros8. 

 Diante desses fatos, avalia-se que os impactos de maior intensidade estão nas vias 

do entorno ao Center Shopping, as avenidas João Naves de Ávila, Rondon Pacheco e 

Anselmo Alves dos Santos, em razão do alto volume de tráfego, principalmente no horário 

de pico, e pelo fato dos imóveis lindeiros a estas vias mostrarem-se bastante degradados, 

especialmente na área onde se situa a Praça Dr. Manoel Crosara. 

 Quanto à demanda por transporte público, outros estudos deveriam ser realizados, 

para avaliar e quantificar o número de passageiros adicionados ao sistema depois da 

implantação, da ampliação e no decorrer do funcionamento do Center Shopping, segundo 

Moraes (2003). Desde a implantação do Sistema Integrado de Transporte -SIT- em 

Uberlândia, em 1997, foi definido que o itinerário de transporte coletivo, Terminal Central - 

Terminal Santa Luzia, passando em frente do Center Shopping. São cinco linhas (A105, 

T101, T103,T131 e T132) que cruzam o complexo, transportando mais de 250 mil 

pessoas/dia9. Estas ligam os bairros periféricos Morumbi, Santa Luzia e Segismundo 

Pereira ao Terminal Central. Acredita-se que o impacto é positivo, pois existe uma 

quantidade significativa de oferta de serviços e um grande número de modalidades de 

transporte coletivo: ônibus, táxis, lotações e moto táxis. 

Equipamentos Comunitários 

 Desde a década de 1960, a área estudada já possuía importantes equipamentos 

comunitários, a exemplo a Universidade Federal de Uberlândia, primeiramente, o campus 

Santa Mônica, depois, na década de 1970, o Campus Educação Física. No início da década 

de 1980, ocorreu a implantação do parque municipal Sabiá juntamente com o estádio João 
                                                 
8 Fonte: Jornal Correio de Uberlândia – 11/12/2002. 
9 Fonte: Secretaria de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Uberlândia. 
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Havelange. Equipamentos voltados à administração pública, à educação básica e de cunho 

social também foram instalados nessa área como: a Receita Federal, o Serviço Social do 

Comércio – SESC-, a Escola Estadual Amador Naves, próximo ao conjunto habitacional 

Bandeirantes; e o centro de orientação ao menor, no bairro Tibery. 

 As praças e áreas verdes destinadas ao lazer diário ficaram reduzidas a espaços 

insignificantes, confundindo-se com canteiros viários, eram as “sobras” dos lotes. As áreas 

dos bairros Tibery, Cazeca, Nossa Senhora Aparecida e Saraiva foram presenteadas com 

pequenas praças: Triângulo, Ana Moraes, Oswaldo Vieira Gonçalves, Dr. Manoel Crosara e 

Rubens Alves. 

  A Organização das Nações Unidas – ONU recomenda 12 m² de área verde por 

habitante, um índice bastante baixo, se comparado com outras cidades brasileiras10. Diante 

dessa consideração seria necessário aproximadamente, 82.300m² destinados às áreas 

verdes para suprir a demanda exigida por habitante (6.859 hab.) do entorno do Center 

Shopping (Cf. TABELA 07). Atualmente, as praças existentes nessa área contemplam 

aproximadamente 16.700m², sendo que deveriam ser implantadas mais 65.600m² de áreas 

verdes somente nesse raio estudado11. 

 Dados da cidade de Uberlândia, de 1994, revelam que existiam 6.839.952m² de área 

verde urbanizada, sendo equivalente à 15,25m²/hab. Ao longo dos últimos 10 anos, foi 

construído o Parque Siqueroli, na zona norte, várias praças nos bairros periféricos e, em 

fase final, o projeto do Parque Linear nas margens do Rio Uberabinha, na zona oeste da 

cidade. Vale ressaltar que a distribuição dessas áreas verdes é bastante desigual, muitas 

vezes, não são arborizadas adequadamente. 

 2004 
Bairros do entorno 
 

População 
permanente 

Áres verdes 
necessárias 

Tibery(Vila Corrêa) 1.352 hab. 16.224m² 
N. S. Aparecida 
(Conj. Bandeirantes) 

1.276 hab. 15.312m2 

Cazeca 844 hab. 10.128m2 
Santa Mônica 1.952 hab. 23.424m2 
Saraiva (Santa Maria) 1.435 hab. 17.220m2 
TOTAL 6. 859 hab. 82.308m² 

TABELA 07: Bairros selecionados - Dados referentes a necessidade de áreas 

verdes de acordo com o número de habitantes das áreas do entorno 

do Center Shopping – 2004. 

                                                 
10 Segundo Kohler (2004) o município de São Paulo possui hoje 12,4 m² de áreas verdes por 
habitante, mas não basta quantificá-las, deve-se analisar sua distribuição espacial e os aspectos 
relacionados à qualidade de vida.   
 
11 As áreas de canteiros existentes nas vias principais não foram computadas.  
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Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004.  

  Na década de 1990, os equipamentos comunitários existentes na área de estudo 

consolidaram-se e novos equipamentos surgiram, tais como: a Prefeitura e a Câmara 

Municipal, a Escola Municipal Cristóvão Colombo e a Escola Municipal de Educação Infantil 

Maria Pacheco Resende nas áreas do bairro Santa Mônica. A Universidade Federal de 

Uberlândia também instalou a Escola Superior de Ensino Básico - ESEBA, junto ao campus 

Educação Física no bairro Nossa Senhora Aparecida. Todos esses equipamentos 

comunitários intensificaram e contribuíram significamente com o adensamento pendural de 

usuários nessa área12. Os centros paroquiais e templos religiosos igualmente fazem parte 

desse cenário, sem muita expressividade, a não ser o edifício da Assembléia de Deus, 

situado na Avenida Rondon Pacheco, próximo à praça Dr. Manoel Crosara, que, a cada ano 

demanda um espaço maior. 

  Diante do número e da importância dos equipamentos comunitários existentes 

nessa área de influência, será que ocorre a carência ou ausência de outro tipo de 

equipamento? Os voltados à saúde, por exemplo, não foram encontrados dentro da área de 

influência adotada. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o deslocamento máximo para uma 

unidade de saúde é de 3 km. O Center Shopping encontra-se a 2km da Unidade de Apoio a 

Saúde, do bairro Tibery; a 3km da Unidade de Apoio Pampulha e de outras unidades 

básicas de saúde. 

O critério adotado para verificar os impactos no entorno circunvizinho causados pelo 

Center Shopping partiu do levantamento dos equipamentos comunitários existentes em 

cada bairro, ao longo dos últimos 20 anos. Adotou-se pesos específicos13, de acordo com o 

número de equipamentos encontrado em cada bairro, para possibilitar o diagnóstico e 

verificar se ocorre deficiência destes. Para o bairro que apresentar a diferença entre os 

pesos, ao longo dos anos, igual a zero, entende-se que haja necessidades de novos 

equipamentos. 

Baseada nessas informações, é que a comunidade do local poderá solicitar 

contrapartidas. No quadro 05, pode-se observar quais seriam as áreas que não oferecem 

quantidade suficiente de equipamentos comunitários à população residente. 

                                                 
12  O fluxo diário de pessoas junto a Universidade Federal de Uberlândia- Campus Santa Mônica é de 
aproximadamente 8.000 pessoas/dia. 
13 Peso 3 = áreas dos bairros que contemplam  mais de 03 equipamentos comunitários, com usos 
diferenciados; 
Peso 2 = áreas que contemplam  03 equipamentos comunitários;  
Peso 1 = áreas que contemplam apenas 01 ou 02 equipamentos comunitários. 
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BAIRROS 1984 2004 
Tibery ( Vila Corrêa) Peso 2 Peso 3 
Cazeca Peso 1 Peso 1 
Santa Mônica Peso 1 Peso 2 
Saraiva ( Santa Maria) Peso 2 Peso 2 
N.S. Aparecida 
( Conj. Bandeirantes) 

Peso 2 Peso 2 

QUADRO 05: Bairros selecionados - Dados referentes aos equipamentos 

comunitários públicos e privados/pesos de cada bairro inserido na 

área de influência 1984 - 2004. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Com base nessa análise comparativa, conclui-se que os cinco bairros do entorno 

apresentam-se com insuficiência de equipamentos comunitários, principalmente, na questão 

das áreas verdes e equipamentos de saúde. Os bairros Santa Mônica e Tibery não 

revelaram diferença igual à zero, devido aos equipamentos instalados no local, o Centro 

Administrativo e o Center Shopping. Nos outros bairros, não ocorreram investimentos em 

equipamentos significativos. Vale ressaltar que as praças e as escolas da rede estadual e 

municipal encontram-se degradadas, até mesmo o campus da Educação Física, pertencente 

a Universidade Federal de Uberlândia, e o Centro de Orientação ao Menor no bairro Tibery. 

Paisagem Urbana 

Para analisar a paisagem do entorno do Center Shopping e avaliar se este 

empreendimento causou impactos sobre o espaço, seria necessário entender o significado 

de paisagem e espaço. 

Segundo Evaso (1999) paisagem é o cenário, é a parte física, a materialidade 

produzida pelo homem, estética, rígida, visível, é o que obtemos quando subtraímos toda a 

vida humana. Espaço é relação, vida, valores, é a esfera dos objetos e a paisagem, a esfera 

das formas. ”Os espaços são essas formas mais a vida que as anima” (SANTOS :1997, 

p.83), são mutáveis e transcendem à escala do local, pela grande variedade de atores que 

circularam e atuaram ao longo da história dos lugares. Os elementos móveis, as pessoas e 

as atividades de uma cidade, são tão importantes quanto às partes físicas, segundo Lynch 

(1999). Na cidade, não existe um resultado final, mas apenas uma contínua sucessão de 

fases (LYNCH, 1999), ela pode parecer estável por algum tempo e, por outro lado, está 

sempre se modificando e transformando, sendo desfrutada por um grande número de 

pessoas de classes sociais e características extremamente diversas. 

Baseado nesses conceitos, essa avaliação diz respeito apenas à análise da 

paisagem do entorno do Center Shopping, isto é, das formas materiais historicamente 

construídas que compõem o conjunto. Os dados levantados e as percepções dos habitantes 

do local não foram utilizados, em parte, como parâmetros para que o diagnóstico não se 
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tornasse subjetivo e tomasse uma dimensão extrapolativa. Os questionários, feitos com uma 

pequena amostra da vizinhança - 200 pessoas -, foram realizados apenas com o objetivo de 

auxiliar no entendimento do meio físico em que vivem ou trabalham e da importância do 

Center Shopping no cotidiano dessa parcela da população. 

Os dados referentes à paisagem urbana, segundo Moreira (1997), devem indicar os 

gabaritos, topografia, tipologias, eixos visuais e panorâmicos, compartimentação e espaços 

livres. Estes vão auxiliar na avaliação das transformações urbanísticas, quanto ao 

adensamento, tipos de usos e ocupações, estratificação social, atração de pessoas e 

valorização imobiliária. Essas avaliações com relação à paisagem e as transformações 

urbanísticas são bastante subjetivas; para uma melhor avaliação seria necessária uma 

pesquisa específica à vizinhança com o objetivo de minimizar os conflitos entre os diferentes 

agentes urbanos. 

A paisagem da área do entorno do Center Shopping assemelha-se à de outras 

cidades médias brasileiras. O “shopping center” é o grande monopolizador do espaço, pois é 

o retrato da sociedade contemporânea, repleto de espaços de consumo, efêmeros, 

descartáveis, desiguais e excludentes, dificultando as relações humanas, o envolvimento 

com a história do local, com as referências e raízes, com a diversidade e o pluralismo dos 

acontecimentos da vida cultural e social da comunidade. Proporcionar o equilíbrio visual 

entre os diversos elementos que compõem essa realidade é uma tarefa bastante árdua, pois 

esse espaço, ao longo dos anos, foi sendo explorado de maneira especulativa e depredativa 

e, hoje, apresenta sinais de desequilíbrio e degradação. 

Desde a implantação do Center Shopping, a paisagem na área circunvizinha vem 

modificando-se, devido às intervenções viárias, mudanças no zoneamento, aumento do 

fluxo de veículos, instalação de painéis publicitários e na diversidade de atividades 

oferecidas pelo próprio empreendedor. Para elaborar um diagnóstico referente à qualidade 

estética, funcional e ambiental desse espaço, seria necessária uma leitura hermenêutica de 

toda a área de influência a partir dos elementos visíveis que constituem esse espaço, as 

edificações, a infra-estrutura, as ruas e avenidas, os equipamentos públicos e privados, o 

transporte público e privado, as áreas verdes e os hábitos da população do entorno. 

Primeiramente, foram definidos 6 critérios, verde urbano,infra-estrutura, circulação 

viária, traçado urbano, edificações e comunicações visuais, que exercem importância 

fundamental na qualidade ambiental e na vida da sociedade, influenciando tanto nos 

aspectos físicos como psicológicos dos indivíduos. 

Esses critérios foram pontuados de 7 a 10, de acordo com o grau de importância, 

sendo 10, o mais relevante. Poderiam ser escolhidos outros critérios e também alterada a 

pontuação, visto que essa análise deve ser composta por uma equipe de profissionais 
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multidisciplinar, das áreas de trânsito e transporte, do meio ambiente, historiadores, 

biólogos, paisagistas, urbanistas e arquitetos, engenheiros, geógrafos, entre outros.   

Critérios Pontuação 
verde urbano nota 10
infra-estrutura nota 10
circulação viária nota 09
Traçado urbano nota 08
edificações Nota 08
comunicações visuais nota 07
QUADRO 06: Avaliação dos critérios selecionados para análise da paisagem do entorno do 

Center Shopping 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Pontuados esses critérios, o passo seguinte foi analisar cada bairro separadamente 

e verificar a intensidade (alto, médio, baixo) com que cada critério acima incide sobre o 

espaço. Definiram-se alguns indicadores para diagnosticar uma paisagem de baixa 

qualidade. Estes podem ser verificados no QUADRO 07. A intensidade seria considerada 

média, se as áreas do entorno apresentassem condições diferenciadas dos indicadores 

abaixo citados e altos para condições ambientais totalmente contrárias às apresentadas. 

Baixa quantidade de áreas permeáveis (coberturas vegetais), de acordo com o 
coeficiente de aproveitamento, definido pela legislação municipal;  
Percentual de áreas construídas superior às áreas não construídas; 
Baixa quantidade de áreas verdes, canteiros, praças, destinadas ao lazer ativo, passivo 
e contemplativo; 
Baixa quantidade de arborização contínua nas calçadas; 

1. Verde Urbano 

Baixa quantidade da flora e fauna naturais; 
Péssimo estado de conservação da pavimentação das vias; 
Grande irregularidade das calçadas e meio fio; 
Ausência de padrões de revestimento das calçadas e dimensões inadequadas à 
acessibilidade dos pedestres; 
Presença de obstáculos (desníveis) dificultando os acessos; 
Baixa quantidade de áreas públicas destinadas a estacionamentos de veículos; 
Grande percentual de lixos, entulhos e mato (terrenos baldios); 

2. Infra-estrutura 

Falta de qualidade ou baixa quantidade dos equipamentos e suportes urbanos, como 
pontos de ônibus, marquises, bancos, sanitários lixeiras, bebedouros, orelhões, faixas 
de pedestres, postes de iluminação, fiação aérea, semáforos, placas de sinalizações. 
Predomínio constante do fluxo de automóveis, ônibus, motocicletas, carroças; 
Alto volume diário de tráfego; 
Apresenta índices de poluição atmosférica e sonora; 

3. Circulação 
Viária 

Apresenta índices de severidade (acidentes de trânsito); 
 
Ruas fechadas; 
Ruas simétricas (dimensões não variadas); 
Não permite eixos de visibilidade; 
Desconsidera o perfil natural do terreno, dificultando a acessibilidade e o processo de 
drenagem natural; 
Dificuldade de retornos; 
Sugere cruzamentos perigosos, com existência de pontos de conflitos; 
Ruas simétricas (dimensões não variadas); 
Não é acessível ao ciclista; 
Tamanho das quadras (grandes dimensões), 

4. Traçado Urbano 

Dificulta a fluidez do trânsito; 
 
Baixa proteção e segurança; 5. Edificações 
Não apresenta valor artístico e histórico ( referência/identidade); 
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Padrão de acabamento baixo (materiais construtivos e de revestimento); 
Tipologias similares (não apresenta melhoria dos imóveis/fachada); 
Não apresenta recuos frontais e laterais (insolação e ventilação); 
Não considera a escala humana ( verticalização); 
Predominância de usos; 
Baixa qualidade dos equipamentos de comércio e serviços de vizinhança; 
Baixa quantidade de equipamentos comunitários (escolas, creches, igrejas, postos de 
saúde, bibliotecas, lazer e recreação, esportivos, culturais); 

 

Predomínio de lotes vagos; 
Grande número de propagandas comerciais e sinalização; 
Locais inadequados para instalação de painéis publicitários, comprometendo a 
visibilidade dos transeuntes; 

6. Comunicações 
Visuais 

Falta de padronização dos espaços para propaganda e sinalização. 
QUADRO 07: Center Shopping e entorno - Dados referentes aos pontos negativos 

para avaliação da paisagem da área de influência. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 Definidos os critérios, pontuados os indicadores, novamente teremos que atribuir os 

pesos para as intensidades, da seguinte maneira: 

• Baixa qualidade da paisagem – peso 1; 

• Média qualidade da paisagem - peso 2; 

• Alta qualidade da paisagem - peso 3. 

Sendo assim, a tabela 08 apresenta os devidos resultados dos cinco bairros analisados 

no ano de 1984. 

1984 Santa 
Mônica 

Cazeca Saraiva 
(Santa Maria) 

N. S.Aparecida 
(Conj. Bandeirantes) 

Tibery 
(Vila Corrêa) 

 Intensidade x 
Importância 

Intensidade x 
Importância 

Intensidade x 
Importância 

Intensidade x 
Importância 

Intensidade x 
Importância 

Verde urbano 2x10 = 20 1x10=10 1x10=10 1x10=10 2x10=20 
Traçado urbano 1x 8 = 8 2x8=16 2x8=16 2x8=16 1x8=8 
Circulação Viária 2 x 9 =18 2x9=18 2x9 =18 2x9=18 2x9=18 
Edificações 1x 8 = 8 2x8=16 2x8=16 2x8=16 1x8=8 

Infra – estrutura 1x10=10 1x10=10 1x10=10 1x10=10 1x10=10 
Comunicações 
Visuais 

0 0 0 0 0 

Total/Resultado 64 pesos 70 pesos 70 pesos 70 pesos 64pesos 
TABELA 08: Bairros selecionados - Dados referentes à análise da paisagem da área 

de influência no ano de 1984. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

 Os resultados mostram que os pesos estão bastante homogêneos, sendo que os 

bairros Santa Mônica e Tibery apresentam pesos inferiores aos demais, lê-se uma menor 

qualidade da paisagem urbana, de acordo com os parâmetros fixados anteriormente. Como 

a paisagem desse local sofreu um processo de transformação bastante significativo ao 

longo dos anos, devem-se justificar os valores encontrados, caso a caso. Esses resultados 
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foram encontrados por meio de análise fotográfica, de satélites, mapeamentos além de 

comparações entre as imagens levantadas dessa área nas décadas de 1980 e 2000. 

 Para fazer a avaliação da paisagem urbana no ano de 2004, utilizamos os mesmos 

parâmetros, mas obtivemos resultados diferentes como pode ser observado na tabela 09 e 

nas análises dos itens abaixo. 

2004 Santa 
Mônica 

Cazeca Saraiva 
(Santa Maria) 

N. S.Aparecida 
(Conjunto Bandeirantes) 

Tibery 
(Vila Corrêa) 

 Intensidade x 
Importância 

Intensidade x 
Importância 

Intensidade x 
Importância 

Intensidade x Importância Intensidade x 
Importância 

Verde urbano 1x10=10 2x10=20 2x10=20 1x10=10 1x10=10 
Traçado urbano 1x8=8 2x8=16 2x8=16 2x8=16 1x8=8 
Circulação Viária 2x9=18 2x9=18 2x9=18 2x9=18 1x9=9 
Edificações 2x8=16 1x8=8 2x8=16 1x8=8 2x8=16 
Infra estrutura 1x10=10 1x10=10 1x10=10 1x10=10 1x10=10 
Comunicações 
Visuais 

2x7=14 1x7=7 1x7=7 2x7=14 2x7=14 

Total/Resultado 76 pesos 79pesos 87pesos 76pesos 67pesos 
TABELA 09: Bairros selecionados - Dados referentes à análise da paisagem da área 

de influência no ano de 2004. 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Essa análise parte da realidade ainda existente e podem ser observados em “loco” 

os quesitos adotados. 

 Comparando as tabelas 08 e 09, observa-se a diferença nos resultados, o bairro Tibery não 

apresentou aumento da qualidade da paisagem, mesmo com a instalação do Center 

Shopping (resultado igual a dois). O “shopping” vem alterando significamente a paisagem do 

bairro Tibery, gerando um aumento do tráfego e ocupações de grandes extensões de áreas 

construídas. Desde da década de 1980, essa área já apresentava baixa qualidade do 

ambiente urbano. Por meio da leitura do espaço, as áreas degradadas, próximas às grandes 

estruturas viárias, seriam um local adequado para instalar um grande empreendimento, na 

visão dos agentes locais. 

Os bairros Cazeca e Nossa Senhora Aparecida, que, na década de 1980, estavam 

bem próximos do centro, permaneceram “observadores” das transformações ocorridas no 

espaço urbano. Já os bairros Saraiva e Santa Mônica, que foram loteados do outro lado da 

avenida Rondon Pacheco ( antigo córrego São Pedro), onde, inicialmente, existiam grandes 

dificuldades de acessibilidade, hoje, apresentam qualidade ambiental mais expressiva que 

as demais. 

Técnica e Ferramenta utilizada para avaliação dos impactos de vizinhança 

 Depois de analisados e (co) relacionados todos os dados acima, surge um 

questionamento: Qual dos cinco bairros estariam sofrendo maiores impactos, desde a 
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implantação do Center Shopping, de acordo com os critérios analisados acima ? Tibery, 

Cazeca, Nossa Senhora Aparecida, Santa Mônica ou Saraiva? É importante responder a 

essa pergunta, para definir as prioridades quanto às melhorias e à readequação da área ou 

do projeto do empreendimento, se for o caso. 

 Para maior esclarecimento, o quadro, a seguir, estabelece o grau de definição dos 

impactos, seguindo o critério de cores já mencionado. 

 Cinza Chumbo 
Impacto bastante 
crítico 

Cinza Escuro 
Impacto crítico 

Cinza 
médio 
Impacto 
médio 

Cinza 
Impacto regular 

Cinza Claro
Impacto fraco 

1.Adensamento 
Permanente 

Cazeca Tibery Saraiva N. S. Aparecida Santa 
Mônica 

1.Adensamento 
Provisório 

Tibery Santa Mônica Saraiva 
(St. Maria) 

Cazeca/ 
N. S. Aparecida 

 

2.Uso e 
Ocupação do solo 

Tibery Saraiva St. Mônica N. S. Aparecida 
Cazeca 

 

3.Valorização 
imobiliária 

Santa Mônica Saraiva/ 
Cazeca 

Tibery  N.S. 
Aparecida 

4.Geração de 
Tráfego 

Santa Monica/ 
N. S.Aparecida 

Tibery Saraiva Cazeca  

5.Equipamentos 
Comunitário 

 Cazeca/Saraiva
/N.S. Aparecida

 Tibery/Santa 
Mônica 

 

6.Paisagem 
Urbana 

Tibery N. S.Aparecida Cazeca Santa Mônica Saraiva 

Número de vezes 
que o bairro 
apresenta impacto 
CONCLUSÃO 

3 Tibery 
2St. Mônica 
1 Cazeca 
1 Aparecida 

2 Tibery 
1St. Mônica 
3 Saraiva 
1 Cazeca 
2 Aparecida 

3 Saraiva 
1St. 
Mônica 
1 Tibery 
1 Cazeca 

3 Cazeca 
2Santa Mônica 
1 Tibery 
3 Aparecida 

1 Saraiva 
1 St. Mônica 
1 Aparecida 

QUADRO 07: Dados referentes às áreas impactadas de acordo com os critérios solicitados 

pelo Estatuto da Cidade – Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV . 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Baseado nessa interpretação ou na sobreposição dos mapas temáticos estabelece-

se o diagnóstico e, em seguida, ordenam-se os resultados, por meio do critério que irá do 

mais crítico ao menos crítico, utilizando o esquema das cores, com base no qual, é possível 

concluir qual bairro é o mais impactado. 

Pelo número de vezes que o nome do bairro aparece em cada coluna, faz-se a soma 

na linha conclusiva, e chega-se ao resultado final. 

Na escala de cores encontrada, o Bairro Tibery (cinza chumbo) alerta para uma 

imediata intervenção, pois a repetição das cores críticas aparece igual a 5 vezes, estando 

em 1º lugar. Por sua vez, o Bairro Santa Mônica, por mostrar uma repetição de cores 

bastante crítica e crítica, igual a 3, encontra-se em 2º lugar, solicitando intervenção a curto 

prazo. Já o Bairro Saraiva coloca-se em 3º lugar, revelando uma repetição das cores apenas 
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críticas (cinza escuro), igual a 3 vezes, apontando para uma intervenção a curto prazo nas 

áreas próximas à praça Dr. Manoel Crosara e médio prazo nas demais áreas. 

O 4º lugar, cabe ao Bairro Nossa Senhora Aparecida, que indica uma intervenção a longo 

prazo, por chegar a uma repetição das cores críticas, 3 vezes. 

TIBERY

SANTA 
MÔNICA 

SARAIVA 

 

Figura 04 – Mapa temático da área de influência – Resultado Final 

Organização: NASCIMENTO, Isabella Soares, 2004. 

Em 5º e último lugar, está o Bairro Cazeca, cuja repetição das cores críticas 

sobrepõe apenas 2 vezes, assinalando que o Center Shopping não impactou na qualidade 

de vida dos moradores. De acordo com essas conclusões, a prioridade seria investir em 

medidas mitigadoras, para readequar as áreas do bairro Tibery. 

Visto que as áreas do bairro Santa Mônica não sofrem impactos diretamente do 

Center Shopping, isto é, são os equipamentos públicos (Centro Administrativo do município 

e a Universidade Federal de Uberlândia – Campus Santa Mônica) os causadores dos 

impactos, sendo assim, essas soluções poderiam partir do próprio poder público municipal 

em conjunto com a Universidade Federal. Nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Cazeca, 

os impactos são muito tênues, o Center Shopping impactou apenas na medida em que 

reflete, mediante os inúmeros investimentos, o poder do capital, percebido pela sua 

arquitetura e conservação. Quanto ao bairro Saraiva, parte da área é impactada diretamente 

pelo empreendimento, pois alguns dos percursos de entrada para o Center Shopping são 

realizados nesse local. 

Considerações Finais 
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O recorte feito na área central da cidade de Uberlândia revelou um ambiente urbano 

com características bastante peculiares. O conjunto dos equipamentos públicos e privados, 

os grandes eixos de estruturação viária e parte de cinco bairros residenciais da cidade, 

revelaram uma série de questões que dizem respeito à qualidade de vida da população do 

local e de toda a comunidade. 

O estudo das transformações sócio-espaciais causadas pelo Center Shopping 

confirmou a idéia de que esses empreendimentos não podem apenas obedecer à lógica do 

capital e, sim, respeitar a dinâmica da cidade e dos moradores do espaço circundante. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, ficou claro que o Center Shopping 

representa um marco para a população de Uberlândia e para as cidades da região. 

Economicamente, representa desenvolvimento, “marketing” pois fortalece a imagem da 

cidade. Se, para a visão dos municípios vizinhos, o empreendimento é sinônimo de 

progresso, por outro lado, os moradores que dividem o espaço urbano, diariamente, com 

esse empreendimento revelam fatos que, em outros estudos, já haviam sido confirmados. 

Os grandes equipamentos vêm afetando a qualidade ambiental e a vida da população, 

tendo em vista que, muitos “shoppings” até descaracterizam a identidade do local. 

Este processo intensifica a cada ano no Brasil e cresce também na visão dos 

empreendedores locais, pela viabilização de novos projetos que serão construídos junto ao 

Center Shopping. Foi iniciada a construção da segunda torre e previsões futuras agregam 

mais duas edificações verticais no mesmo local (Cf. FIGURA 05). 

 

 

FIGURA 05 – Previsão futura da área de estudo. 

Autora: NASCIMENTO, Isabella S., 2004. 

 10067



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Surge, então, uma responsabilidade para o Poder Público em disciplinar esse 

processo com base no Estudo de Impacto de Vizinhança, contido no Estatuto da Cidade. 

Se, por um lado, a construção desse complexo traz uma série de pontos positivos, na visão 

da comunidade, como: valorização imobiliária, empregabilidade, visibilidade, por outro, 

devem ser solucionados os pontos negativos (aumento da população provisória, do tráfego, 

poluição sonora, atmosférica, visual, degradação da paisagem urbana e carência de 

equipamentos comunitários) antes da construção de novos empreendimentos. Seria durante 

a fase projetual que ocorreria a análise de possíveis impactos negativos, baseados nos 

critérios mínimos exigidos na Lei Federal n° 10.257/2001. 

Foi mostrado como resultado, na metodologia adotada nesse trabalho, que o bairro 

Tibery está sendo o mais impactado desde a construção do Center Shopping. Ao longo dos 

12 anos de sua instalação ficou evidente a fragilidade da legislação, frente aos interesses 

dos empreendedores. 
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	Figura 02 – Localização do Center Shopping, Área urbana de Uberlândia-MG e principais vias de acesso. 
	 Em razão desses fatores, a população permanente (residencial) e a provisória (comércio e serviço) dos cinco bairros levantados revela um aumento quantitativo ao longo dos anos. 
	Julgando que o adensamento populacional elevado é prejudicial à qualidade de vida da população e do ambiente urbano, gerando sobrecarga à infra-estrutura existente, congestionamentos, escassez de espaços verdes e livres para o lazer, destruição do tecido e modo de vida urbano, adotou-se um índice de população ideal igual a 250 hab./ha. 
	Diante do parâmetro ideal adotado, 250hab/ha, foi possível indicar que bairro apresenta áreas sujeitas a impactos, que seria o de maior adensamento. Ou seja, a somatória da população permanente e provisória deve ultrapassar o índice de população ideal adotado. Essa análise pode ser observada logo a seguir. 
	Ao fazer a análise dos dados, observamos que as áreas mais adensadas em termos populacionais ao longo dos anos são aquelas dos bairros Tibery e Saraiva. Já no que diz respeito ao número de estabelecimentos de comércio e serviço, seriam as áreas dos bairros Tibery e Santa Mônica. 
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