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INTRODUÇÃO 
 
 Ao se tratar sobre qualidade de vida, é logo feita uma associação com a questão 
ambiental, levando-se em consideração as condições ambientais capazes de tornar uma 
determinada área propícia, ou não, para habitações humanas. Nesse sentido, sabe-se que 
quanto mais próximo das condições naturais, melhor será a qualidade ambiental, por 
consequência, melhor será a qualidade de vida. Dentro desse contexto, a idéia aqui 
apresentada se faz na perspectiva de que a qualidade ambiental3 é um dos vários indicadores 
que influenciam na qualidade de vida. No caso do ambiente urbano, a ocupação humana 
produz diversas modificações nos ambientes naturais, e isso se torna o principal vetor para a 
degradação da qualidade ambiental, comprometendo assim a qualidade de vida. 

 Planejar políticas públicas ambientais, que possam inserir a sociedade no contexto 
conservacionista da natureza, se faz na perspectiva de integração entre ambos, não sendo por 
meio do isolamento de áreas naturais protegidas, e sim através da participação popular e 
coletiva aliada aos usos diversos que caracterizem positivamente a relação sociedade-natureza 
(DIEGUES, 1996). A proposta aqui apresentada visa a identificar a grande importância de 
indicadores diretamente ligados à qualidade ambiental e de vida a partir da existência do 
Parque do Sabiá e do Parque Victório Siquierolli, Unidades de Conservação (UCs) sob gestão 
municipal localizadas na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Dessa forma, evidenciam-se a 
criação e o manejo de UCs em áreas urbanas como forma de melhorar a qualidade de vida da 
população bem como contribuir para a própria qualidade ambiental urbana. Para tanto é 
necessário dotar o espaço urbano de cobertura vegetal (áreas verdes) que sirva para 
reprodução do ciclo natural e para a manutenção do equilíbrio ecológico. Nesse caso, a 
questão da ecologia urbana surge como um importante elemento capaz de identificar a real 
relação entre os fatores bióticos e abióticos existentes na cidade, fazendo desta um verdadeiro 
ecossistema urbano (NUCCI, 2001; CAVALHEIRO, 1992). 

 É importante destacar que o município de Uberlândia possui doze Unidades de 
Conservação legalmente instituídas, sendo oito na zona urbana e quatro na zona rural. Nesse 
caso, justifica-se tal análise dentro da perspectiva de que as UCs em área urbana contribuem 
direta e indiretamente para a qualidade de vida. Um município com cerca de 600 mil 
habitantes4, como é o caso de Uberlândia, necessita cada vez mais de espaços verdes dotados 
de infra-estrutura adequada, não só para a conservação e preservação da biodiversidade, como 
também para o usufruto da população em geral, disponibilizando-os para lazer e recreação.  

 Ainda de acordo com Nucci (2001) e Cavalheiro (1992), há de se destacar a 
importância das áreas verdes urbanas enquanto espaços livres de construção, servindo não só 

                                                 
1 Turismólogo, Graduando e Mestrando em Geografia pela UFU. Contato: hermanojampa@yahoo.com.br. 
2 Geógrafo, Professor Dr. do Instituto de Geografia da UFU. Contato: douglas_geo_2005@yahoo.com.br. 
3 É importante ressaltar que a qualidade de vida como conceito de bem-estar social e ambiental, é resultado da 
compilação de uma série de indicadores, que chegam, juntos, a um índice; por consequência, a qualidade 
ambiental é um índice, resultado do cruzamento de uma série de indicadores.  
4 Uberlândia, 2008. 
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para o reconhecimento e manutenção das áreas já existentes como também para a criação de 
novas de acordo com as necessidades específicas de cada setor da cidade de Uberlândia. Com 
isso, o referencial teórico fundamental para essa abordagem abrange os aspectos (objetivos, 
metas e diretrizes) referentes à qualidade ambiental e sustentabilidade urbana presente nos 
documentos produzidos nas cúpulas5 ambientais mundiais bem como trabalhos desenvolvidos 
por autores que tratam da qualidade ambiental e de vida;  além disso, é importante também a 
legislação ambiental brasileira, a exemplo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza6, sendo possível estabelecer uma conexão entre a situação real das áreas de 
estudo e os aspectos contidos na legislação vigente. A partir daí, torna-se possível mensurar 
índices de qualidade ambiental presentes no Parque do Sabiá e no Parque Victório Siquierolli.  

 Para esse tipo de pesquisa sugere-se a aplicação de um questionário estruturado com 
os moradores do entorno das duas áreas de estudo, visando-se a identificação das condições 
de satisfação em função de uma Unidade de Conservação na área urbana. Nesse caso, por se 
tratar de uma área verde, as possíveis condições de satisfação estão ligadas ao uso de espaços 
livres de construção que proporcionem saúde, equilíbrio psicológico, socialização, bem-estar 
e lazer. Além disso, torna-se importante também uma pesquisa com os visitantes das duas 
áreas no sentido de observar o nível de satisfação com relação ao uso da(s) área(s) e seus 
equipamentos, destacando-se as condições de acesso para a população em geral.  

 A confirmação da importância das áreas verdes urbanas – a exemplo dos Parques – 
como uma categoria de espaço livre de construção pode reforçar ainda mais a idéia de 
conservação e preservação da biodiversidade, surgindo assim a sustentabilidade urbana capaz 
de influenciar diretamente na qualidade ambiental, e por conseqüência na qualidade de vida. 
Dessa forma, o planejamento e a gestão ambiental das áreas verdes devem considerar, cada 
vez mais, a necessidade de incluir a visitação pública como um elemento essencial para a 
difusão de uma sensibilização ambiental, passando a investir na infra-estrutura local 
necessária.   

 A expansão urbana, que se faz nas cidades acompanhada da supressão da cobertura 
vegetal pré-existente em algumas áreas, resulta diretamente na construção de um ambiente 
ainda mais artificial para a ocupação humana, afetando assim a qualidade ambiental e de vida. 
A conservação da biodiversidade local aliada às oportunidades de lazer e recreação para a 
população em áreas verdes torna-se cada vez mais comprometida em função das edificações 
urbanas. Uma cidade média com 600 mil habitantes como Uberlândia passa a vislumbrar cada 
vez mais “construções progressistas” capazes de excluir ou minimizar o contato saudável e 
necessário entre a sociedade e os bens físico-naturais. Com isso, baseando-se em Diegues7 
(1996), não basta a simples colocação de espaços livres urbanos materializados em áreas 
verdes sem que haja a valorização da própria população local; nesse caso, a população deve 
ser incluída no sentido de não só usufruir dos espaços disponíveis como também contribuir 
para a manutenção dos elementos ali existentes.  

 Seguindo esse raciocínio, é importante destacar também a questão ambiental 
propriamente dita inserida na cidade, já que o ambiente urbano possui diversos componentes 
naturais – mesmo bastante modificados – compondo assim uma espécie de “segunda 
natureza”, sendo este o verdadeiro espaço geográfico que deve ser pensado no que tange ao 
                                                 
5 Conferência de Estocolmo (1972), Eco 92 (1992) e Rio + 10 (2002). 
6 Lei no 9.985 de 18 de julho de 2000. 
7 O trabalho do autor destaca a grande importância da participação das comunidades tradicionais em Unidades de 
Conservação em áreas rurais como forma de preservar e conservar a biodiversidade, discordando assim da idéia 
de isolamento das áreas de relevante valor ecológico. Fazendo-se uma adaptação dessa idéia para o ambiente 
urbano, no caso das Unidades de Conservação tal participação pode ser contemplada por meio de atividades 
como lazer, recreação, aulas, pesquisas etc. 
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planejamento e à gestão ambiental da cidade. Portanto, a idéia de ecossistema urbano deve ser 
trabalhada na perspectiva conservacionista, na qual as intervenções no meio natural da cidade 
podem compor os meios cultural e artificial, desde que sejam de fato planejados de forma 
coerente8. 
 
QUALIDADE AMBIENTAL, QUALIDADE DE VIDA E UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 
 
 Entender a qualidade ambiental e de vida através da cidade exige uma percepção 
bastante fundamentada, perpassando diversas áreas do conhecimento como a Geografia, 
Biologia, Economia, Sociologia, História, Direito, entre outras. Assim, essa temática 
apresenta alguns conceitos importantes como espaço livre, área verde, parque urbano e índice 
de área verde; todos eles compõem uma base conceitual que representa significativamente 
“[...] uma dificuldade tanto no meio científico quanto no planejamento e gestão desses 
espaços, certificando-se que há uma necessidade de se alcançar uma linguagem única em 
todos os campos” (TOLEDO; SANTOS, 2008, p. 75). De acordo com Cavalheiro e Del 
Picchia (1992), os municípios brasileiros são constituídos por áreas urbanas e rurais. No caso 
das áreas urbanas, existem os espaços de integração urbana (rede rodo-ferroviária), espaços 
com construções (habitações, indústrias, comércio, hospitais, escolas, entre outros) e os 
espaços livres de construção (praças, parques, águas superficiais, entre outros).  

 A qualidade ambiental urbana está diretamente ligada ao acesso dos moradores à 
quantidade, qualidade e distribuição de espaços livres que possam permitir um saudável 
contato com a natureza, propiciando também possibilidades de socialização e expressão 
cultural; portanto, uma combinação entre conservação da natureza, conservação da flora e da 
fauna, conservação do solo, funções climáticas e as necessidades da população em relação à 
recreação e relaxamento em contato com a natureza. Nesse caso, é essencial a implantação de 
espaços livres urbanos que possam satisfazer os diversos interesses humanos das mais 
variadas formas (RICHTER; BÖCKER, 1998). A necessidade de conservar9 e preservar10 os 
recursos naturais, visando à reprodução e à manutenção do ciclo natural, reflete diretamente 
as ações de prevenção e correção das sociedades mundiais. Nesse caso, destacam-se as 
Unidades de Conservação, áreas de relevante valor ambiental que passaram a ser 
regulamentadas no Brasil através da Lei no 9.985 de 18/07/2000 e do Decreto 4.340 de 
22/08/2002, instituindo assim o SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza.  

 Dentro do SNUC destacam-se alguns conceitos: 

 

[...] I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas juridicionais, com caracterírticas naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 
II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

                                                 
8 Essa idéia está calcada no conceito de meio ambiente contido na Constituição de 1988, composto por três 
dimensões ambientais: natural, artificial e cultural (MILARÉ, 2007). 
9 De acordo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) apud Grisi (2000, p. 50) “[...] 
conservação é o manejo dos recursos do ambiente, com o propósito de obter-se a mais alta qualidade sustentável 
de vida humana”. Como a conservação é uma interação entre o homem e a natureza, ela está relacionada com 
atitudes inteligentes na utilização dos ecossistemas terrestres e aquáticos, além da melhoria das condições 
ambientais mantendo a originalidade dos ambientes.   
10 Grisi (2000) afirma que preservação é uma ação de proteção e/ou isolamento de um determinado ecossistema 
com o objetivo de manter suas características naturais, em função do seu patrimônio ecológico de valor. 
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preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que se possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, 
às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações 
das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;               
[...] V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a 
proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos 
processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;                   
[...] VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 
diversidade biológica e dos ecossistemas [...].   

 

 Com relação à gestão propriamente dita das Unidades de Conservação, é importante 
saber que: 

Essas áreas possuem várias características em comum com relação às dificuldades de 
execução dos programas de manejo ou gerenciamento propriamente dito, 
principalmente o programa de proteção, no qual a fiscalização, normalmente precária, 
é responsável pela inibição da caça, pesca, extração de madeira e vegetais de interesse 
econômico, extração de minérios entre outros recursos naturais, além de responsável 
pela prevenção e combate a incêndios florestais. Outra característica comum dessas 
unidades é o uso da terra do entorno, onde a predominância de atividades 
agrosilvopastoris delineiam diversos impactos à biota das áreas protegidas (MAZZEI; 
COLESANTI; SANTOS, 2007, p. 34).     

 

 Quando se trata de UCs em áreas urbanas, Mazzei, Colesanti e Santos (2007) afirmam 
que o manejo possui peculiaridades que ressaltam a grande importância de estudos específicos 
voltados para a integração da área com as áreas urbanizadas bem como as áreas rurais. No 
caso de uma cidade média, a exemplo de Uberlândia, a problemática resultante da relação 
entre UC e as comunidades urbanas exige a percepção da grande importância das áreas 
protegidas como opções de recreação e lazer. “Sendo assim, deve haver sempre, a 
participação do cidadão no destino que é dado aos recursos naturais a sua volta, e sua 
conscientização que estes recursos fazem parte de sua existência e de seus projetos de vida” 
(PIZZOL, 2006, p. 3). 

 Classificadas como espaços livres de construção, as áreas verdes são um tipo de 
espaço livre no qual o principal elemento de composição é a vegetação. Segundo Sanchonete 
(2004) as áreas verdes em uma cidade podem propiciar diversos benefícios ambientais como: 
promoção de conforto térmico pela diminuição das temperaturas; diminuição do consumo de 
energia nos centros urbanos; resfriamento por sombreamento e evapotranspiração; promoção 
da melhoria da qualidade do ar, através da geração de oxigênio na atmosfera, diminuição do 
gás carbônico e absorção de partículas poluentes; promoção da estabilidade climática; 
enriquecimento do solo por acréscimo de matéria orgânica e dos nutrientes aumentando a 
fertilidade do mesmo; controle da erosão pela proteção que o sistema radicular da vegetação 
confere ao solo; manutenção de umidade no solo; proteção das áreas de captação de água; 
controle de inundações; controle da poluição sonora; conforto lumnico; proteção de nascentes; 
promoção da biodiversidade favorecendo a conservação da vida silvestre, oportunizando a 
propagação de espécies nativas; além da promoção do desenvolvimento sustentável, 
prejudicado pela urbanização. 

 Dessa forma, Nucci (2001) afirma que as áreas verdes estabilizam de forma 
significativa as superfícies por meio da fixação do solo através das raízes das plantas. Além 
disso, também criam obstáculos contra o vento; protegem a qualidade da água; filtram o ar; 
diminuem a poeira em suspensão; equilibram os índices de umidade no ar; reduzem o 
barulho; servem de abrigo para a fauna; contribuem para a organização e composição de 
espaços no desenvolvimento das atividades humanas; e atenuam o impacto pluvial auxiliando 
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na captação de águas pluviais, já que a impermeabilização crescente e progressiva do solo 
urbano prejudica o escoamento superficial, não tendo a rede de captação de águas pluviais 
capacidade suficiente para escoar de modo rápido o grande volume de água que faz 
transbordar os córregos e se acumula nos vales. 

 Em se tratando de Unidades de Conservação em área urbana, os Parques Naturais 
Municipais11 surgem como áreas verdes que “[...] devem satisfazer três objetivos principais: 
ecológico-ambiental, estético e de lazer.” (FILHO; NUCCI, 2006, p. 50). Com vegetação e 
solo permeável, as áreas verdes devem servir à população de forma a propiciar condições de 
lazer e recreação, contribuindo assim para a qualidade ambiental e de vida. 
 
A IMPORTÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PARA A QUALIDADE AMBIENTAL 
URBANA 
 
 A questão ambiental é, sem dúvida, bastante complexa e dinâmica, já que perpassa 
várias áreas do conhecimento além de não só contribuir para diversas atividades econômicas 
como também “prejudicar” o próprio crescimento econômico, haja vista a problemática 
ambiental atual. Nesse caso, a abordagem jurídico-legal é imprescindível quando se pretende 
analisar questões ambientais à luz da ecologia.  

 Em se tratando de qualidade ambiental no ambiente urbano, além da aplicação do 
SNUC (Lei 9.985/2000), destaca-se também o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), o qual 
incluiu aspectos ligados à qualidade ambiental na estrutura e na vida da cidade. O Estatuto da 
Cidade, sem embargo, compreende de forma significativa as exigências ambientais contidas 
na Constituição Federal e na Política Nacional de Meio Ambiente. 

 
A inserção do meio ambiente na ordem social revela o caráter de finalidade que 
reveste a saúde humana (sadia qualidade de vida) em face dos direitos fundamentais 
do cidadão ou da sociedade como um todo. Tais direitos sociais são assistidos pela 
ordem econômica, sem qualquer diminuição de importância desta última. O 
econômico perante o social assume certo caráter instrumental, uma vez que não pode 
constituir fim em si mesmo, embora seja indispensável à consecução do bem-estar da 
coletividade e à sustentabilidade do desenvolvimento nacional (MILARÉ, 2007, p. 
524-525).   
 

 A própria Constituição Federal de 1988 (artigo 23) esclarece as competências comuns 
da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, destacando-se: proteção ao meio 
ambiente e combate à poluição em qualquer das suas formas; zelo pelas paisagens naturais 
notáveis; e preservação das florestas, compreendendo a fauna e a flora. 

 O complexo processo de planejamento e gestão ambiental preconizado pela Política 
Nacional do Meio Ambiental (Lei 6.938/1981) abrange, portanto, o ambiente urbano no 
sentido de garantir para a população o direito à sadia qualidade de vida através do usufruto 
direto e indireto da qualidade ambiental materializada no ar, na água, no solo, na flora, na 
fauna, na paisagem, entre outros. Com isso, é evidente a importância da inserção dessa visão 
conceitual, que privilegia, de forma significativa, a manutenção do equilíbrio ecológico e 
dinâmico no ecossistema urbano, priorizando assim a sustentabilidade urbana. 

                                                 
11 Inseridos na categoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral, tendo como objetivo a preservação 
da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. A outra categoria são as Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável, que têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parte dos seus recursos naturais.  
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 No caso específico das Unidades de Conservação, é importante destacar os objetivos 
presentes no SNUC (Lei 9.985/2000) que estão diretamente ligados ao contexto urbano: 

• Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
• Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
• Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 
• Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 

contato com a natureza e o turismo ecológico.  

 Tais objetivos são inerentes ao processo de planejamento e gestão de UCs em área 
urbana, já que estão diretamente ligados à visão conceitual, que inclui a qualidade ambiental 
como um dos indicadores da qualidade de vida. Portanto, sugere-se um profundo 
embasamento calcado na legislação ambiental – Direito Ambiental – quando se trata de 
qualidade ambiental e de vida, além do próprio conteúdo referente à questão ecológica 
propriamente dita, presente principalmente na Geografia e na Biologia. 
 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM UBERLÂNDIA 
 
 As doze Unidades de Conservação presentes no município de Uberlândia (quatro na 
zona rural e oito na zona urbana) estão representadas em três categorias, de acordo com o 
SNUC: Parque Natural Municipal (a exemplo do Parque do Sabiá e do Parque do Siquierolli), 
Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE e Reserva Particular do Patrimônio Natural – 
RPPN. A seguir, estão algumas informações sobre as principais UCs na área urbana do 
município (Quadro 1) bem como a localização (Figura 1). 
 

Denominação Categoria Área (ha) 
Parque Municipal 
do Sabiá 

Parque 185 

Parque Municipal 
Luizote 

Parque 5 

Parque Municipal 
Santa Luzia 

Parque 26 

Parque Municipal 
Distrito Industrial  

Parque 22 

Parque Municipal 
Mansour 

Parque 10 

Parque Municipal 
Victório 
Siquierolli 

Parque 23 

Parque Municipal 
do Óleo 

Parque 18 

Quadro 1: Principais UCs em área urbana. 
Fonte: SEPLAMA, 2008. 
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Figura 1: Localização das principais UCs em área urbana (sem norte e sem escala). 

Fonte: SEPLAMA, 2008. 
 
O Parque do Sabiá 
 
 O Parque do Sabiá (Figura 2), localizado na porção leste do município, foi inaugurado 
em 1982, e possui uma área de 1.850.000 m2; seu conjunto hidrográfico é composto de três 
nascentes as quais abastecem sete represas e originam um grande lago. As formações vegetais 
da área servem de sustentação para insetos, mamíferos e aves. De acordo com a Prefeitura de 
Uberlândia (UBERLÂNDIA, 2008), são encontradas mais de 300 espécies nativas, a exemplo 
da copaíba, jatobá e araticum.  

 Com relação à visitação, o Parque é um dos mais importantes locais de lazer do 
município de Uberlândia, servindo não só para a população local como também para os 
turistas que vêm à cidade. A área possui um complexo dotado de alguns equipamentos como 
um zoológico com animais de várias espécies, uma pista de caminhada, duas piscinas de água 
corrente, campos de futebol, quadras poliesportivas, uma quadra de areia, um campo society 
de grama, um parque infantil, vestiários esportivos, entre outras instalações.  

 Desde a sua criação, o objetivo foi fazer com que a área assumisse um caráter de 
parque urbano por meio dos equipamentos diversos destinados ao lazer. Porém, pretende-se 
aqui incluir todas as características possíveis de uma UC, aliando-se a isso a própria idéia de 
espaço livre de construção na categoria de área verde, a qual prioriza cada vez mais a 
qualidade ambiental e de vida. A idéia hipotética se faz na perspectiva de que o Parque do 
Sabiá passou a contribuir, desde a sua fundação, para a construção de uma percepção 
ambiental significativa pelos moradores do seu entorno e pelos visitantes de uma forma geral. 
Tal situação passa a ser um dos pontos que confirmam a existência da qualidade de vida 
aliada à qualidade ambiental. 
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Figura 2: Delimitação do Parque do Sabiá. 

Fonte: SEPLAMA, 2006. 
 
O Parque Victório Siquierolli 
 
 O Parque Municipal Victório Siquierolli (Figura 3), localizado na porção norte da 
cidade, foi inaugurado em 2002 (UBERLÂNDIA, 2008); possui 232.300 m2 e é constituído 
por uma vegetação de cerrados cuja paisagem é caracterizada por árvores de folhas coreáceas, 
troncos retorcidos e cascudos, flores coloridas e frutos agrestes. O Parque é composto por 
algumas áreas privadas que foram doadas ao município.  

 O Parque Siquierolli, como é chamado pelos moradores, possui uma área de 
preservação permanente (APP) em função dos córregos Liso e Carvão, além de um Núcleo de 
Educação Ambiental acessível a toda população. O Parque abriga também parte da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEPLAMA, um espaço para o Museu 
da Biodiversidade da Universidade Federal de Uberlândia, uma Sala Verde e um Parque 
Infantil.  

 A área do Parque ainda possui uma pista para caminhada e uma trilha interpretativa. 
Assim como no Parque do Sabiá, a hipótese direcionada ao Parque Siquierolli se faz na 
perspectiva da construção de uma percepção ambiental por parte dos moradores do entorno e 
dos visitantes da área, no sentido de confirmar a contribuição da Unidade de Conservação 
para a qualidade de vida aliada à qualidade ambiental.  
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Figura 3: Delimitação do Parque Victório Siquierolli. 

Fonte: SEPLAMA, 2006. 
 

PROPOSTA METODOLÓGICA DE APLICAÇÃO  
 
 É importante ressaltar que esta pesquisa se encontra em andamento, portanto, são 
descritas aqui algumas propostas referentes aos procedimentos que estão sendo empregados, e 
também àqueles outros que serão aplicados, futuramente. Inicialmente, a literatura necessária 
abrange os três segmentos já citados anteriormente:  

• Os documentos produzidos nas cúpulas ambientais mundiais diretamente ligados à 
sustentabilidade urbana;  

• Os autores que tratam da qualidade de ambiental e de vida sob a ótica da ecologia;  
• A legislação ambiental pertinente (SNUC, Política Nacional do Meio Ambiente, 

Estatuto da Cidade etc).   

 Em um segundo momento, torna-se necessária uma sistematização das características 
do município de Uberlândia no que tange à formação do seu espaço urbano a partir das 
modificações causadas no meio ambiente, além de uma caracterização do Parque do Sabiá e 
do Parque Victório Siquierolli, abordando os aspectos relevantes a partir da fundação até os 
dias atuais, sendo assim possível buscar os elementos diretamente ligados ao planejamento e 
gestão ambiental de Unidades de Conservação em área urbana. 

 Posteriormente, é importante também a realização de uma pesquisa por meio de 
questionário estruturado com a população residente no entorno das duas áreas de estudo para 
que se possa verificar o nível de satisfação de acordo com os benefícios ligados à qualidade 
ambiental e de vida; além também de uma pesquisa com os visitantes das duas áreas com o 
objetivo de observar quais os benefícios gerados através do uso dos espaços contidos no 
interior de cada um dos Parques, bem como as opiniões com relação à própria gestão 
ambiental realizada em cada área. 

 Por fim, após a realização da pesquisa de campo, será feita uma análise dos resultados 
obtidos, além da elaboração de mapas de qualidade ambiental através de um zoneamento do 
entorno de cada área a partir dos resultados obtidos. Tais mapas serão feitos a partir da base 
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cartográfica do município de Uberlândia através de softwares de geoprocessamento, e 
servirão para uma espacialização das condições ambientais do Parque do Sabiá e do Parque 
Siquierolli, levando-se em conta principalmente o índice de satisfação da população do 
entorno. A partir dos resultados, poderá ser feita uma análise comparativa entre as duas áreas, 
destacando-se as semelhanças e diferenças de acordo com a temática da pesquisa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Como já foi explicitado, esta pesquisa está em execução, por isso o conteúdo aqui 
apresentado caracterizou-se também por uma proposta metodológica para a questão da 
qualidade ambiental e de vida envolvendo áreas protegidas em área urbana. No caso de 
Uberlândia, as duas áreas escolhidas – Parque do Sabiá e Parque Siquierolli – abrigam 
peculiaridades ecológicas ligadas ao cerrado que estão diretamente ligadas à sustentabilidade 
urbana. Para isso, a literatura buscada abrange aspectos que vão desde os autores que 
discorrem sobre a qualidade ambiental até a legislação que envolve o planejamento e a gestão 
de Unidades de Conservação. 

 Para a identificação dos resultados pertinentes á temática, a espacialização dos 
indicadores de qualidade ambiental e de vida – conforto térmico, qualidade sonora, qualidade 
do ar, contato com a natureza, lazer e recreação – no entorno das duas UCs através da 
pesquisa de campo pode reforçar a grade importância dos fatores ambientais locais ligados 
diretamente aos espaços livres – áreas verdes –, além das opiniões da população em relação 
ao uso voltado para o lazer e recreação nas duas áreas.  

 Sendo assim, o tratamento dado às duas áreas enquanto Unidades de Conservação 
propicia um melhor contato entre o embasamento conceitual – qualidade ambiental à luz da 
ecologia – e a legislação ambiental referente às áreas protegidas; com isso espera-se contribuir 
para a real importância da qualidade ambiental enquanto um importante indicador de 
qualidade de vida urbana, enaltecendo cada vez mais a criação e a manutenção de áreas 
verdes. 
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