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Resumo
Este artigo apresenta um estudo sobre o potencial de sustentabilidade da paisagem em 
cidades localizadas no domínio do Cerrado. Discute a capacidade de conexão da estrutura 
ambiental urbana vinculada aos córregos inseridos nesse ecossistema, sob os preceitos do 
planejamento da paisagem. Utilizou-se, para essa análise, o Índice de Vegetação por 
Diferença Normalizada, as possibilidades de recuperação das matas ciliares, sua 
proximidade com a malha urbana, associados à tipologia de ocupação do entorno dos 
córregos urbanos. Analisaram-se os mapas oficiais, fotos aéreas e imagens de satélite, 
buscando compreender a evolução da estrutura ambiental da cidade e da forma de 
apropriação da configuração natural pela expansão urbana e pela exploração rural. O 
estudo apontou para a falta de uma integração entre as ações e de tecnologias apropriadas 
às áreas ribeirinhas e ao cerrado, capazes de recuperá-los. Assinalou a importância da 
representação comprometida da população local junto às autoridades municipais, uma vez 
que as políticas públicas atuais não prevêem a configuração de um “sistema” e esbarram na 
desvalorização do ecossistema do cerrado frente à utilização dos recursos naturais e aos 
ganhos econômicos provenientes da exploração da terra. O fato das ações de planejamento 
não assumirem um caráter regional, configurando-se em atos isolados, locais e restritos aos 
municípios, gestores diretos dos espaços urbanos e rurais adjacentes, leva com que a 
paisagem não se relacione com as características fisiográficas do bioma em que se insere. As 
tipologias adotadas nos projetos contemporâneos têm reservado, às paisagens, aspectos 
amorfos em relação às suas bases físicas e ambientais.  As pressões baseadas no valor da 
terra e no domínio do capital sobre o homem, em prol da ocupação desmedida das áreas 
ribeirinhas, sobrepõem-se às políticas públicas e às forças sociais levando ao desequilíbrio 
da relação e da co-evolução homem/natureza.
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Abstract
This paper presents a study on the potential for sustainability of landscape in cities located in 
the area of Cerrado. It discusses the ability of urban environmental structure connection 
linked to streams entered into this ecosystem, under the precepts of landscape planning. We 
used for this analysis, the Normalized Difference Vegetation Index, the possibility of recovery 
of riparian forests, its proximity to the urban areas, associated with the typology of 
occupation of urban streams around. It was analyzed the official maps, aerial photos and 
satellite images, seeking to understand the evolution of the environmental structure of the city 
and of the form of ownership of natural setting by urban sprawl and the rural exploitation. 
The study pointed to the lack of integration between the actions and appropriate technologies 
to riparian areas and the Cerrado, able to retrieve them. It pointed out the importance of 
local population committed representation with municipal authorities, since the current 
public policies do not provide for the setting up of a "system" and face on the devaluation of 
the Cerrado's ecosystem against use of natural resources and economic gains arising from 
the operation of the Earth. The fact of planning actions take not a regional character, setting 
themselves in isolated acts, local and restricted to municipalities, direct managers of urban 
spaces and adjacent rural, takes the landscape does not relate to the physiographic 
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characteristics where biome enters. The typologies in contemporary designs have reserved 
events, landscapes, amorphous aspects in relation to their environmental and physical bases. 
The pressures based on the figure of the Earth and in the field of capital on the man, for the 
sake of excessiveness of riparian areas, occupation outweigh the public policies and social 
forces leading to imbalance in the relationship and co-evolution man/nature.
Keywords: Cerrado, Sustainability, Landscape.

1. INTRODUÇÃO
As formações políticas e as instâncias executivas parecem totalmente 
incapazes de apreender essa problemática no conjunto de suas 
implicações. Apesar de estarem começando a tomar uma consciência 
parcial dos perigos mais evidentes que ameaçam o meio ambiente 
natural de nossas sociedades, elas geralmente se contentam em 
abordar o campo dos danos industriais e, ainda assim, unicamente 
numa perspectiva tecnocrática, ao passo que só uma articulação ético-
política – a que chamo ecosofia – entre os três registros ecológicos (o 
do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana) 
é que poderia esclarecer convenientemente tais questões. Félix 
Guattari (1990)

Segundo o pensamento de Topalov (1997), o urbano capitalista priva o cidadão de seu espaço, 
o que faz com que sua própria condição de existência esteja ameaçada. Não existe o cuidado e 
a consciência do uso adequado do solo e da paisagem, piorando a qualidade de vida e 
contribuindo para a má condição de saúde física e psíquica da população. 

Em busca de uma solução, seria necessário, primeiramente, abordar o problema ambiental sob 
uma ótica mais abrangente, em que todos os fatores (meio ambiente, população, uso e 
qualidade do espaço e dos recursos) responsáveis pelas práticas sociais, antropológicas, 
culturais e ambientais, interagissem.  Apesar das soluções às questões ecológicas, no que se 
refere aos conflitos da relação entre o meio ambiente urbano e o natural, só se efetivarem se 
encaradas por toda a Humanidade, através da mudança de posturas frente às relações de 
produção e consumo e da economia com bases apenas no lucro, é necessário superar as 
posições dualistas a favor dos “sistemas multipolares incompatíveis com adesões a bandeiras 
ideológicas maniqueístas”. (GUATTARI, 1990, p. 13)
Em segundo plano, seria preciso garantir, além da sustentabilidade ambiental, a 
sustentabilidade social desses agrupamentos, eliminando-se o interstício existente entre 
natureza e cultura. Torna-se primordial a alteração do método de valoração das atividades 
humanas que hoje nivelam, “num mesmo plano de equivalência, os bens materiais, os bens 
culturais e as áreas naturais, colocando o conjunto das relações sociais e das relações 
internacionais sob a direção das máquinas policiais e militares”. (GUATTARI, 1990, p. 10).
Haverá momentos de luta coletiva, em que as associações em prol de objetivos comuns 
superarão as diferenças; opostos poderão e deverão se unir uma vez que não existem questões 
contrárias que devam ser solucionadas, mas um fim único a ser alcançado. 

A reconstrução das relações humanas em todos os aspectos perpassará pela ascensão de novos 
valores sociais e individuais.

Porém, para que se possam aplicar as discussões teóricas levantadas, é de total importância o 
domínio do sítio urbano, sob todos os aspectos históricos, sociais e naturais, pois são as 
correntes do pensamento ecológico, colocados em prática, que contribuirão para um estudo 
metodologicamente correto e a adoção de medidas de requalificação espacial definitivas. 
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Para Carlos (2002, p. 8) é necessária “a compreensão da realidade e do modo pelo qual a 
análise espacial pode contribuir para o entendimento do mundo e seu processo de 
transformação”. 

Foi preciso, através do atual estado da produção do conhecimento, iniciou-se um estudo 
concreto e objetivado, com novas formas de se observar os problemas ambientais, 
contextualizando-os com o espaço urbano avaliado. Foi, também, necessário, além do 
domínio de conhecimentos do espaço, entender as forças de dominação que agem sobre ele e 
a consciência individual e coletiva dessa ascendência.
De acordo com a Constituição Federal do Brasil, Título VIII, Capítulo VI, em seu Art. 225: 
“[...]todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Esse artigo retém a 
idéia de que se deve garantir à população excluída o acesso às mínimas condições de 
saneamento básico e melhoria da qualidade ambiental. No entanto, para que isso seja 
corretamente reproduzido é preciso, antes, a conscientização tanto por parte do Poder Público, 
quanto da população da necessidade de se apropriar do espaço de forma equilibrada.
Portanto, para se chegar a um ponto inicial, em busca de medidas mitigadoras aos impactos 
ambientais normalmente encontrados, é preciso que se compreenda o espaço estudado em 
toda a sua potencialidade, pois é a forma como se interpreta que contribui para um resultado 
bem sucedido.
Considerando a necessidade de estudos objetivos e pensando no processo evolutivo dos 
espaços urbanos, buscou-se levantar as condições sócio-culturais e mapear os condicionantes 
físico-ambientais presentes na natureza, com vistas a detectar as variáveis responsáveis pelas 
características presentes em determinada área.
A inclusão do social na análise ambiental reflete a necessidade de indicar as novas formas de 
ver os problemas da natureza e das cidades. Inserem-se, aí, os contextos históricos e culturais 
em que a relação homem/natureza se dá. As transformações do espaço e da natureza pela ação 
do homem determinam as feições da paisagem que o cerca. O estudo dessa (in) evolução 
evoca novos modos de pensar, baseados na interpretação e análise dos fenômenos sociais que 
ocorrem nos diferentes aspectos da vida coletiva e na inter-relação e interdependência entre os 
elementos que a compõem, valorizando-se a prática da interdisciplinaridade.

A Revolução Industrial surgiu como protagonista de mudanças paradigmáticas na forma de 
interpretar os espaços e as relações sociais e econômicas que os envolvem. O fluxo de energia 
necessário ao novo sistema de produção pode ser visto nas relações sócio-espaciais criadas a
partir de então. Num contexto capitalista, a produção do espaço é resultado não só dos fluxos 
de energia ligados às condições físicas e espaciais, mas, sobretudo, dos fluxos monetários 
globais. Os desenvolvimentos econômicos, culturais e sociais vinculados ao espaço estão 
atados não só ao potencial do lugar, mas às dinâmicas do mercado, apostas aos grupos sociais.
A probabilidade de sobrevivência desses grupos sociais está ligada à evolução dessas 
dinâmicas econômicas tanto quanto à disponibilidade de recursos naturais. O meio ambiente, 
atualmente em destaque devido à precariedade de recursos provocada por desmatamentos, 
queimadas e maus cuidados, merece atenção especial. Esses atos inconseqüentes prejudicam 
não só o meio, como também a própria vida humana.

A evolução dos movimentos ambientalistas desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, o 
Relatório ou Informe Brundtland, em 1987, a Conferência sobre Meio Ambiente – Rio-92 e 
principalmente a atuação de ONG’s no sentido de conscientizar as populações de todo o 
Mundo, têm contribuído para atrair adeptos à causa do desenvolvimento auto-sustentável, sob 
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parâmetros ambientais, econômicos e agora, cada vez mais, sociais. O conceito erigido em 
1987 permanece atual até hoje: “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem 
as suas próprias necessidades”, alertando para que as futuras análises não se esqueçam de que 
“os problemas ambientais não podem ser separados da pobreza, do subdesenvolvimento, do 
consumo excessivo e do desperdício dos recursos naturais”.
Portanto, fica claro que, para a realização da presente análise, é preciso considerar o 
desenvolvimento econômico e social como sendo indispensáveis, tanto para a sustentabilidade, 
como também para a permanência e melhoria dos padrões de vida da comunidade. Isso invoca 
também a participação ativa de toda a população na atual discussão sobre o espaço urbano, 
uma vez que são os agentes responsáveis pelos sintomas de degradação e perda da qualidade 
de vida desses sítios. 
A idéia de natureza, apenas enquanto recurso, deve ser debatida e, definitivamente, 
abandonada.
Para GIANSANTI (1998, p. 20) baseando-se no pensamento do geógrafo Milton Santos:

[...] os novos conhecimentos e técnicas permitiram ao homem moderno exercer 
tanto um controle ativo da natureza (desviando cursos de rios, construindo polders, 
criando variedades de animais e espécies de plantas, recuperando solos, etc.) quanto 
um controle passivo, quando a força da natureza ainda não pode ser controlada, mas 
pode ser prevista (mudanças de tempo, erupções vulcânicas, terremotos, etc.).

Não se pode mais pensar em uma natureza “natural”, ou na “natureza primeira” como a 
considerava Marx, uma vez que já foram reconhecidas pelo homem e pela sua ação sobre elas, 
transformando-a em “natureza segunda”. Segundo Oseki (2000), “natureza terceira” 
representa a renaturalização da natureza antropomizada. Resta-nos a mudança de paradigma 
na forma de encarar nossa relação com ela, transformando-a em “natureza terceira” e 
assumindo essa forma como o modelo de aproximação indicado para as novas intervenções.
É, contudo, totalmente imperativo avaliar a maneira como o meio ambiente é considerado 
atualmente, buscando a revalorização da natureza como um meio independente e 
indispensável para a vida, repensando nossas posturas, visando à promoção da qualidade de 
vida.
Na análise dos dados obtidos junto à pesquisa dos Parques Urbanos, pôde-se detectar dois 
fatores de predominância em sua caracterização, que definem duas linhas de sustentabilidade 
já discutidas anteriormente: a existência de matas nativas ou recuperadas, definindo um 
parâmetro de sustentabilidade ecológica e a existência de equipamentos de lazer e cultura, 
fortalecendo a sustentabilidade social dessas unidades nas áreas urbanas.

Embora haja diferenças entre as unidades estudadas, esses dois fatores predominantes 
direcionam nossa reflexão para sua coexistência na proposta de inserção de Parques Urbanos 
nas Redes de Sustentabilidade Regional no Bioma do Cerrado, inclusive em Unidades de 
Conservação localizadas na área rural e nos Corredores Ecológicos, que, dependendo da sua 
proximidade com as cidades e do seu potencial paisagístico particular, poderão ser 
transformados em Parques Ecológicos Lineares, com sua utilização para atividades de lazer 
pela população do entorno.

2. UTILIZAÇÃO DAS MATAS CILIARES COMO CORREDORES GÊNICOS DE 
CONEXÃO

As matas ciliares são estratégicas para os corredores, já que se 
recuperadas as matas ao longo de todos os cursos d’água, muito 
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provavelmente a grande maioria dos fragmentos estarão interligados.
KAGEYAMA; GANDARA apud RODRIGUES, 2001, p. 261.

O potencial de articulação entre os diversos fragmentos do bioma do cerrado ocorre através 
das conexões estabelecidas pelos Corredores Ecológicos, recomendados por Preston (1962) 
para “aumentar o tamanho e as chances de sobrevivência de populações pequenas, além de 
poderem servir como possibilidades de recolonização de espécies localmente perdidas e, 
ainda, permitir a redução da pressão do entorno das áreas protegidas”, disponível 
em:<http://www.mma.gov.br/port/sbf/dap/apbconc.html >, acessado em 13 jun. 2005.
O aproveitamento das matas ciliares remanescentes, assim como a recuperação das áreas 
degradadas em torno dos rios, possibilitaria a implementação de uma Rede de 
Sustentabilidade através desses Corredores.

Naturalmente adaptado aos fundos de vale, potencializa-se por toda a bacia hidrográfica, 
possibilitando a criação de uma rede de ‘intercomunicação’ entre diferentes núcleos de um 
mesmo bioma e até de biomas diferentes, aumentando a sua diversidade e a sua capacidade de 
perenização.

Se esses corredores gênicos são tão importantes para garantir a ligação entre fragmentos de 
um mesmo ecossistema, no Cerrado, eles assumem um papel ainda mais preponderante.

Como se vê, o cerrado recebe as pressões das ações do homem em toda a sua extensão. Frágil 
a essas dinâmicas, fica susceptível ao iminente extermínio. Suas faixas de contato recuam a 
cada dia, dando margem à apropriação agrícola e urbana. Sem identidade com seu entorno, 
torna-se uma ilha, cujos fluxos são prejudicados pela falta de conexão com outros fragmentos 
similares.
Nos modelos observados de ocupação territorial, o único elemento capaz de assumir essa 
responsabilidade frente às questões ambientais abordadas é, sem dúvida, o sistema hídrico, 
comum ao campo e à cidade, embora não exista, até hoje, empenho no sentido de relacionar 
paisagisticamente os eventos urbanos à paisagem natural.
As imagens das Figuras 01 a 03 foram obtidas através do Satélitet C-BERS (China-Brasil 
Earth Resources Satellite), com sensor CCD, de 20 metros de resolução espacial. Mais 
informações sobre essa imagem encontram-se disponíveis em 
<http://www.cbers.inpe.br/pt/index_pt.htm>. Referem-se à área do Perímetro Urbano da 
Cidade de Uberaba.
As imagens foram tratadas no Laboratório de Geo-processamento do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Uberaba, através do Software aplicativo Idrisi32, Release two.

A imagem NDVI (contida na Figura 01), ou Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, 
foi obtida através do módulo Vegindex com o emprego das bandas 3 e 4, vermelho e 
infravermelho próximo, respectivamente.
Imagens NDVI são freqüentemente empregadas no monitoramento e controle de áreas 
florestais. Os maiores valores representam maior biomassa vegetal.
A imagem “MALHA_NDVI_COMPLETA” (Figura 01) permite visualizar a densidade da 
vegetação remanescente no perímetro urbano da cidade de Uberaba. A área delimitada pela 
linha preta representa a área de maior densidade, podendo se observar, também, a faixa de 
vegetação menos densa que a cerca e que corresponde à área que recebe o impacto direto do 
entorno desses fragmentos. São as áreas de “bordas”, às quais já foi referido anteriormente. 

Pode-se verificar o maior potencial de preservação de vegetação significativa junto à rede 
hídrica, na periferia da cidade e de pequenos fragmentos em sua área central. Esses últimos 
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são os mais comprometidos no sistema vigente, uma vez que se encontram desconectados das 
demais áreas de vegetação do Cerrado e estão mais sujeitas à impactos externos maiores.
Essas informações auxiliam no planejamento da paisagem, na definição do uso e ocupação 
dos solos, urbano e rural, e na indicação de áreas de preservação com vistas a estabelecer um 
sistema de corredores gênicos de sustentabilidade ecológica para o domínio do Cerrado.

As áreas de mata remanescente foram conseguidas através do processo de classificação não 
supervisionada das imagens. O módulo empregado na classificação foi o Isoclust, um 
classificador iterativo auto-organizador não supervisionado, baseado na rotina “Isodata”, bem 
conhecida de Ball and Hall (1965). Os dados da rotina são: Número de Iterações = 26; 
Número de Clusters = 13 e Composição colorida - R3G2B1 (cores reais), com 1% de 
saturação. Nesse caso o número refer-se à banda e a letra ao canal da cor, a saber: Banda 
CCD-XS1 = 0,45 - 0,52 micrometro (azul); Banda CCD-XS2 = 0,52 - 0,59 micrometro 
(verde); Banda CCD-XS3 = 0,63 - 0,69 micrometro (vermelho); Banda CCD-XS4 = 0,77 -
0,89 micrometro (infravermelho próximo).
A área de mata remanescente obtida foi de aproximadamente 3.299,88 ha.

Figura 01 - MALHA_NDVI_COMPLETA: imagem NDVI com sobreposição da malha urbana e contorno da 
vegetação.
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A imagem “MALHA_R3G2B1_ CORES_REAIS_ MATAS_PRETO” (Figura 02) permite 
visualizar com mais nitidez as possibilidades de recuperação das matas ciliares, nos trechos 
onde se encontram muito estreitas, viabilizando a recomposição do corredor de fluxo gênico. 
Os tons mais claros de verde correspondem à vegetação de campo cerrado (próximos à área 
contornada) ou a áreas de agricultura (com desenho mais geométrico). Esse último intercala-
se à outros polígonos de várias tonalidades de púrpura e representam solo arado ou exposto.

Figura 02 - MALHA_R3G2B1_ CORES_REAIS_ MATAS_PRETO: imagem com as cores reais. A cor do 
espectro VERMELHA associada ao canal RED, a cor do espectro VERDE ao canal GREEN e a cor do espectro 

AZUL ao canal BLUE; com a sobreposição das matas na cor preta.

A imagem “MALHA_R3G4B1_FALSA_COR_MATAS_VERDE_VETOR_CIDADE” 
(Figura 03) possibilita a análise da interferência, ou melhor, da proximidade da malha urbana 
com a área de mata ciliar remanescente. Pode-se observar como a cidade aproximou-se das 
áreas de preservação permanente, sem o devido cuidado, gerando um impacto direto e sua 
conseqüente degradação. Um estudo em uma escala mais próxima desse “limite” permitirá o 
tratamento adequado da faixa de “borda” entre esses dois ecossistemas. A ocupação desse 
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limite com atividades humanas de baixíssima densidade possibilitaria a sua preservação e a da 
mata ciliar.

Figura 03 - MALHA_R3G4B1_FALSA_COR_MATAS_VERDE_VETOR_CIDADE: imagem composta em 
falsa cor. A cor vermelha associada ao canal RED, o infravermelho associado ao canal GREEN e a cor azul 

associada ao canal BLUE; com a sobreposição das matas na cor verde claro e do vetor da malha urbana.

Falta-nos, porém, a sensibilidade na apropriação desse sistema, utilizando-o de forma a 
contribuir com a sustentabilidade das comunidades afins. A preservação da vegetação em 
torno dos leitos dos rios serve, não só para abrigar e alimentar a fauna nativa, mas também 
para manter suas propriedades naturais, estabilizar o solo e neutralizar as pressões do entorno. 
Garantem, assim, os fluxos das faunas terrestre e aquática, os mais comprometidos com a 
cisão do conjunto.
A legislação ambiental, com grandes avanços, contempla essas questões, no que se refere ao 
estabelecimento das faixas de preservação desses corpos, embora falte a fiscalização 
necessária ao seu cumprimento. Apesar das pressões econômicas pelo uso máximo da terra, 
nas áreas rurais, isso ganha os olhos dos ambientalistas como auxiliares de vigília.
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Nas cidades, no entanto, a discussão sobre o uso do entorno dos córregos é postergada em 
função das respostas pragmáticas que se pretende dar às questões ambientais provocadas pela 
própria ocupação equivocada do solo. Ataca-se a conseqüência em detrimento da causa. 
Muitas ações imediatistas são implementadas na busca de soluções aos problemas de 
enchentes, saneamento, sistema viário, ocupações irregulares, sub-moradias, proliferação de 
animais sinantropos, limpeza urbana, poluição ambiental. 
Em vez de instalar um sistema de coleta de esgoto adequado, jogar esses resíduos nos rios, 
poluindo-os, atraindo animais indesejáveis e, após isso tudo tampar esses rios, porque “o que 
os olhos não vêm, o coração não sente’”. Em vez de respeitar as margens inundáveis dos 
leitos dos córregos urbanos, de construir tão próximos a eles, que recebem suas águas à menor 
elevação de seu nível, devido às chuvas. Em vez de proteger e recuperar suas bordas, 
permitindo-nos aproveitá-las para o próprio lazer, se volta às costas a esse elemento que nos 
traz tantos dissabores, deixando o ‘mato’ tomar conta dele e tornando-o mais asqueroso ainda. 
Bastavam poucas, mas acertadas ações, para transformar os rios e córregos urbanos em 
elementos aprazíveis aos nossos olhos e ao nosso usufruto.

No mapa da Figura 04, pode-se detectar o percentual de vegetação nativa existente na região 
do município de Uberaba/MG, em meados da década de 1990, e sua relação com o sistema 
hídrico local. A utilização desse mesmo sistema, inserido na área urbana, permite conectar as 
áreas de preservação localizadas na área rural com as áreas verdes urbanas (parques e praças), 
bastando, como se pode ver a seguir, a definição de tipologias adequadas de apropriação dos 
entornos dos rios na área urbanizada. “O clímax climático do domínio do cerrado não é o 
cerrado, por estranho que possa parecer, mas sim a mata mesófila de interflúvio, sempre verde, 
que hoje só existe em pequenos relictos, sobre solos férteis, tipo de terra roxa legítima”. 
(COUTINHO, 2002, p. 82).
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Figura 04 – Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Uberaba.

O contato com as tipologias existentes no município de Uberaba deu-se através de observação 
dos espaços urbanos com o levantamento ‘in loco’ das áreas dos córregos e nascentes 
mapeadas, trabalho cujo desenvolvimento, devido a sua extensão, foi excluído do presente 
artigo, mas segue descrito de forma sucinta. 
Foi feita uma análise dos mapas oficiais, de fotos aéreas e de imagens de satélite, buscando 
compreender a evolução da estrutura ambiental da cidade e da forma de apropriação da 
configuração natural pela expansão urbana e pela exploração rural.

Os dados obtidos nos diferentes levantamentos foram transportados para novos mapas 
temáticos, sistematizando-os a fim de facilitar o trabalho de análise e revisão. Nessa fase, 
foram utilizados os Laboratórios de Geoprocessamento – LABGeo – e de Estudos do 
Ambiente Construído – LEAC – ambos pertencentes ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Uberaba.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contrapondo a preferência do conceito de rede, que, segundo Bartalini (2005, p. 87)
apresenta vantagens quanto à continuidade, ao espraiamento espacial e à sua versatilidade, o 
uso da terminologia sistema nos dá sentido de funcionalidade, integração, troca de energia e 
fluxos vitais. 

Valer-se da riqueza hídrica dessa região, para otimizar um sistema de sustentabilidade e de 
conexão gênica entre praças, parques e fragmentos de vegetação natural, favorece outros 
ganhos, dentre os quais, a qualidade da nova paisagem.
Sua utilização como suporte a esse sistema, além de conceder à cidade áreas naturais de 
lazer e recreação em todo o seu percurso, com muito mais acessibilidade pela população dos 
diferentes bairros, dá fluidez e legibilidade à paisagem, permite a recarga do lençol freático, 
melhora a condição climática e a qualidade do ar do entorno. 
Percebe-se a necessidade de implementar um movimento de conscientização ambiental na 
comunidade, para que a própria população possa exercer seu papel de cidadania, 
reivindicando seus direitos à qualidade de vida e garantindo, ao invés de destruir, a 
preservação do meio ambiente.
Vê-se também a importância da representação comprometida da população local junto às 
autoridades municipais, visando a garantir mais investimentos e assegurar a voz ativa dos 
próprios moradores ao se discutirem as questões ambientais locais.

Projetos isolados, quer seja na área urbana quer seja na rural, não buscam inserir-se numa 
proposta comum, contribuindo para superar a falta de articulação entre as ações de 
recuperação e restauração dos ambientes naturais, capazes de se constituírem em sistemas de 
sustentabilidade ambiental.
O fato das ações de planejamento não assumirem realmente um caráter regional, 
configurando-se, na maioria das vezes, em atos isolados, locais e restritos aos municípios, 
gestores diretos dos espaços urbanos e rurais adjacentes, leva, muitas vezes, a que a 
paisagem não se relacione com as características fisiográficas do bioma em que se insere. A 
falta de uma visão ampla sobre os elementos que a constituem e a generalização das 
tipologias adotadas nos projetos contemporâneos têm reservado, às paisagens, aspectos 
amorfos em relação às suas bases físicas e ambientais. 
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Falta uma integração entre essas ações, utilizando-se de tecnologias apropriadas às áreas 
ribeirinhas e ao cerrado, buscando alternativas de baixo custo, melhorando a qualidade dos 
projetos de recuperação ambientais e transformando-as em intervenções de grande escala, 
capazes de recuperar a degradação e a biodiversidade dessas áreas. A postura frente a essas 
intervenções esbarra novamente com dois pontos fundamentais à viabilização das ações: a 
valoração do ecossistema do cerrado e a mudança de postura frente à utilização dos recursos 
naturais e aos ganhos econômicos provenientes da exploração da terra.

A metodologia de utilização dos corpos ribeirinhos e seus entornos como corredores de 
conexão gênica não tem conseguido repercussão nas iniciativas individuais ou coletivas, dos 
poderes públicos constituídos ou de grupos empresariais dominantes, sendo utilizada apenas 
por ações de grupos ambientalistas e poucos visionários, perdendo-se muito do que se 
poderia atingir em qualidade ambiental, caso fossem amplamente incorporados.
Os corredores têm o poder não apenas de permitir o trânsito de animais ou a dispersão de 
sementes das espécies existentes em um determinado fragmento remanescente de um bioma 
específico. Unindo esses nichos, potencializa-os, ampliando sua área de eficácia quanto à 
diversidade e à quantidade de espécimes alojados. Para OSEKI e PELLEGRINO (2004, p. 
504) “manchas” consistem-se em fragmentos diferenciados não lineares que se destacam da 
cobertura predominante. Segundo Dramstad et al. (1996), são essenciais as dimensões desses 
fragmentos ou dessas ‘manchas’, como eles assim os denominam, e a diversidade e 
quantidade de espécies internas existentes. Além disso, outros fatores, além da simples 
conexão entre as ‘manchas’, são fundamentais à preservação do sistema; entre os quais, a 
abundância, a largura e a articulação entre os corredores são os principais.
O rio, como elemento estruturador da paisagem, e sua área de mata ciliar possuem todas as 
características do sítio onde se localizam e, embora se diferenciem de outras áreas 
ribeirinhas, guardam, entre si, os componentes básicos de conformação que permitem sua 
conexão e o fluxo energético entre eles, formando as redes hídricas citadas anteriormente.
A diversidade das condições fisiológicas existentes em seu entorno são responsáveis pela 
heterogeneidade de sua flora natural e favorecem o “fluxo genético com mistura e aumento 
da diversidade nas populações através de regiões muito mais amplas” (BROWN Jr. apud; 
RODRIGUES et al., 2001, p. 230). 
Essa desigualdade formadora reflete-se no desenvolvimento de diferentes ambiências 
aumentando também sua potencialidade em abrigar a variedade genética necessária à sua 
regeneração. 

No entanto, para que a nova faixa de vegetação ciliar seja considerada corredor de 
fluxo gênico, é necessário que haja uma faixa de terra firme adicional à faixa ciliar, 
para que as espécies típicas dessa área tenham probabilidade de ocorrer e funcionar 
como ponte entre as duas populações fragmentadas. Para tal, é fundamental que se 
conheça a largura real, não a legal, da mata ciliar. (KAGEYAMA et al. 2001 apud 
RODRIGUES et al. 2001, p. 263).

Essa faixa de contorno ou ‘borda’ aos ecossistemas, denominada “ecótonos”, geralmente é 
caracterizada por locais de perturbação, tendo em vista sua característica de interface entre 
dois biomas e sujeita às pressões de ambos. (DEAN, 1996, p. 57). Alguns autores referem-se 
a eles como um ecossistema diferente dos dois que o faceiam, pelas características e 
dinâmicas que agrupam.

A preservação de uma faixa de borda adicional às matas ciliares ganha opositores ao 
comprometer muitas propriedades que margeiam esses corpos d’água, pois, após os 
parcelamentos consecutivos e a redução de suas áreas originais, já discutidas anteriormente,
acabam por representar proporções acima das legalmente protegidas.
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Sem elas, porém, a qualidade atual desses nichos, incluindo aí os ecossistemas terrestres e 
aquáticos, está altamente comprometida frente às ações antrópicas ocorridas desde a 
colonização e potencializadas pela forma de exploração econômica contemporânea.

Apesar das diferentes pressões, baseadas no valor da terra e no domínio do capital sobre o 
homem, em prol da ocupação desmedida dessas áreas ribeirinhas, as políticas públicas e a 
forças sociais devem unir-se a favor de sua proteção e recuperação, buscando garantir a 
biodiversidade necessária ao equilíbrio da relação e da co-evolução homem / natureza.
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